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بني قرطبة وغرناطة

بني  املت�شعبة  بالطرق  ي��ذك��رين  قرطبة  اإىل  الطريق  ك��ان 

الوديان وال�شهول يف حمافظة اإدلب، اإال اأن ذاكرتي كانت ت�رسح 

ال��ورق وق�شيت معها  زرتها مرات على  التي  مكنة  يف تلك االأ

ردحًا من ال�شباب واأنا اأقراأ عن �شقر قري�ش ورحلته املثرية من 

�شار  ثم  )املونيكار(  املنكب  نزل يف  ندل�ش حيث  االأ اإىل  دم�شق 

بني قرطبة وغرناطة
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بني قرطبة وغرناطة

ندل�ش واأقاموا  مويني الذين فتحوا االأ آبائه االأ اإىل قرطبة ليجدد فيها دولة ا

اإىل قرطبة عام 711م 92هجرية،  زياد  اأن دخل طارق بن  فيها دولتهم منذ 

وكان طارق قد اأر�شل كتيبة بقيادة مغيث الرومي فتحت املدينة وتدفق اإليها 

الفاحتون وكانت القيادة املركزية ملو�شى بن ن�شري، يف ذاك اليوم بداأ حتول 

العربية  الثقافة  عوا�شم  اأعظم  من  واحدة  �شنني  ب�شع  بعد  لت�شري  قرطبة 

بناها  التي  الزهراء  اإىل قرطبة توقفت يف مدينة  �شالمية، ويف طريقي  واالإ

الذي  فاأما  زوج��ت��ه،  ا�شم  على  �شماها  وق��د  النا�رس  الرحمن  عبد  اخلليفة 

خلد هذه املدينة ال�شغرية يف الذاكرة العربية فهو مطلع ق�شيدة ابن زيدون 

مرية والدة بنت اخلليفة امل�شتكفي، ال�شهرية التي قالها يف حمبوبته االأ

م���������ش����ت����اق����ًا ب��������ال��������زه��������راء  ذك��������رت��������ك  اإين 

ر�������������ض ق������د راق������ا ف������������ق ط����ل����ق ووج���������ه الأ والأ

وقد تاأملت مع رفاق الرحلة عناق اليدين بني والدة وابن زيدون وقد خلده 

تابعنا  ثم  العا�شقني،  ذك��رى  متجد  �شغرية  حديقة  و�شط  بديع  فني  متثال 

الطريق اإىل قرطبة وكان يرافق ذاكرتي اأبو علي القايل الذي فتنت �شنوات 

رى  مايل( وكنت اأترقب اأن اأ�شل اإىل جامع قرطبة الكبري الأ بكتابه ال�شهري )االأ

اأملى على  دبي املو�شوعي الذي  اإليه هذا املوؤرخ االأ العمود الذي كان ي�شتند 

واللطائف يف  الظرف  ت��زال م�شدر  ال  التي  والنوادر  م��ايل  االأ اأجمل  طالبه 

ق�رس  مدخل  يف  بالرتحيب  تلقتنا  قرطبة  اإىل  و�شلنا  وحني  العربي،  اأدبنا 

الثقافة يف  امل�شوؤولة عن  اأنها  قرطبية، عرفت  اأندل�شية  �شيدة  الرحمن  عبد 

يبريية، يرافقها وفد رفيع من املثقفني الذين ح�رسوا للرتحيب  املحافظة االإ

اأندل�شي م�شن، بداأ يعرفنا بتاريخ الق�رس، وكان  بنا، وكان على راأ�شهم موؤرخ 
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الرجل من�شفًا فيما روى، وقد �رس حني وجدين اأ�شتمتع مبا يقول واأ�شيف له 

معلومات تاريخية عن تفا�شيل �شهدها الق�رس الذي �شار خرابًا، ثم انتقلنا اإىل 

�شالمي  جامع قرطبة الذي �شار كاتدرائية، ولكن كل ما فيه يحكي ما�شيه االإ

بخطوط  جدرانه  تزين  التي  الكرمية  آنية  القرا ي��ات  االآ �شيما  وال  العريق، 

اأندل�شية يزدهي بها فن التجريد وهو يعانق املطلق باحلرف العربي، وكان 

وائل قد بنوا هذا امل�شجد يف �شطر من كني�شة قرطبة  مويون االأ الفاحتون االأ

�شنة 92هجرية، ثم ا�شرتى عبد الرحمن بن معاوية �شطر الكني�شة و�شمه اإىل 

امل�شجد، لكن التو�شعة الكربى له متت يف عهد ابنه ه�شام ثم بلغ ذروته يف عهد 

عبد الرحمن النا�رس الذي جعل قرطبة اأهم عوا�شم العامل القدمي ثقافيًا 

وح�شاريًا.

املوؤرخ  الكبري، ورويت ل�شديقي  اأعمدة اجلامع  ولقد توقفت طوياًل عند 

ال�شيخ ما �شعرت اأنه يخفى عليه من دورها احل�شاري، حني كان هذا اجلامع 

اأهم جامعة يف اأوروبا يف القرون الو�شطى، فقد كانت حتيط بي اأطياف ابن 

ن�شانية، ثم  عبد ربه، وابن حزم، وابن ر�شد و�شواهم من كبار �شناع احل�شارة االإ

�شلي كما  �شبان يف اأن اأقف عند املحراب املائل قلياًل، الأ ا�شتاأذنت اأ�شدقائي االإ

�شلى فيه ال�شاعر الباك�شتاين ال�شهري )اإقبال( يوم زاره اأول مرة ف�شخ�شت يف 

�شالمية، فاأن�شد ق�شيدته ال�شهرية: ذاكرته ح�شارة اأمته االإ

ن�����������ش�����ي�����م�����ك ع��������������ذب رق���������ي���������ق ال������ه������ب������وب

اأي���������������ا ج�������ام�������ع�������ًا ف������ي������ك ج������م������ع ال�����ق�����ل�����وب

�شباين قائاًل )لي�ش جماملة اأن اأقول لك  هم�ش يف اأذين �شاحبي املوؤرخ االإ

لو اأن قرطبة مل ت�شقط ملا تاأخرت نه�شة اأوروبا قرونًا( وذكرت �شاحبي املوؤرخ 
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ندل�ش  ياأخذوا يهود االأ اأن  اأ�رسوا على  امل�شلمني حني  العرب  اأجدادي  بوفاء 

م��ن  االأ لهم  وليوفروا  التفتي�ش  حماكم  من  ليخل�شوهم  املغرب  اإىل  معهم 

اأن تعرفه  الذي يجب  »اأع��رف ذلك، ولكن  امل��وؤرخ:  واال�شتقرار، قال �شاحبي 

ندل�ش، لكن امل�شلمني كانوا  هو اأن عدد اليهود يومذاك كان قلياًل جّدًا يف االأ

يعطونهم دورًا كذاك الدور الذي حفظه امل�شلمون البن ميمون« كنت اأتاأمل 

مويني. �شديقي ال�شيخ املوؤرخ فاأجد مالمح اأجدادي االأ

❁    ❁    ❁

الذي  الدليل  مع  موعد  على  اإ�شبيلية  يف  امللكي  الق�رس  �شاحة  يف  كنت 

تاريخ  يف  باحث  يرافقني  اأن  اختاروا  اإنهم  قيل يل  غرناطة،  اإىل  �شريافقني 

ندل�ش، و�رسعان ما تقدم نحوي �شاب و�شيم اأنيق كاأنه جنم �شينمائي من  االأ

مويني،  وروبية اأية �شلة جينية مع اأجدادي االأ هوليوود، مل اأجد يف مالحمه االأ

اإليه بدعابة قائاًل: )ا�شمح يل  اأبداأ التعرف  لكن ابت�شامته الرحبة جعلتني 

رى  اأن اأقدم لك نف�شي، اأنا حفيد عبد الرحمن الداخل، جئت من دم�شق الأ

ندل�ش( مل يبت�شم الفتى، ومل ي�شحك، واإمنا  اأج��دادي هنا يف االأ بع�ش ماآثر 

تابع بجدية: )اأرحب بك، واأقدم لك نف�شي، اأنا حفيد امللك روجر من �شقلية، 

در�ش تاريخها( و�رسعان ما �شحكنا، ومنت بيننا مودة  ندل�ش الأ جئت اإىل االأ

ندل�ش طوال الطريق اإىل غرناطة حيث  عّمقها احلوار امل�شتمر حول تاريخ االأ

�شباين الذي اأ�رس على اأن ي�شبقنا اإىل  كان ينتظرنا �شديقنا املوؤرخ العجوز االإ

ق�رس احلمراء لريحب بنا عند مدخل الق�رس، وقد بادرت املوؤرخ بالقول، واأنا 

غالب  )ال  ال�شائحني  من  اإال  خاويًا  بدا  الذي  احلمراء  الق�شبة  اأتاأمل حي 

بالعربية  اأن�شد  ب��داأت  ثم  الق�رس،  ج��دران  التي متالأ  العبارة  تلك  اهلل(،  اإال 
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اأبياتًا من ق�شيدة اأبي البقاء التي رثى فيها اإ�شبيلية قبل قرنني من �شقوط 

غرناطة )لكل اأمر اإذا ما مت نق�شان(.. �شمت �شديقي العجوز ي�شغي وكاأنه 

نه  يطايل ال�شاب فقد ا�شتزادين من الق�شيدة الأ يفهم ما اأن�شد، اأما الباحث االإ

يجيد العربية وفهم احل�رسات التي فيها، قال �شديقنا املوؤرخ: )هنا يف ه�شبة 

اأرجاء  يف  نطوف  وم�شينا  اأعظم ح�شاراتها(  الب�رسية  �شهدت  هذه  ال�شبيكة 

الق�رس، ونتاأمل اأق�شامه الرئي�شة الثالثة، الق�شم الع�شكري وفيه القلعة التي 

حتر�ش الق�رس، وفيها برجان كبريان، ثم الق�رس امللكي يف الو�شط، والثالث 

ق�شم احلمراء العليا املخ�ش�ش للخدم، وحني دخلت اإىل قاعة ال�شفراء داخل 

الق�رس امللكي، جل�شت بعيدًا عن �شحبي اأتاأمل املكان باأ�شى مرير، لي�ش حزنًا 

اللهو  يف  غرقوا  وق��د  ب��ه،  جديرين  غري  فهم  حمر  االأ بنو  �شيعه  جمد  على 

والرتف و�شاعت عندهم القيم واملروءات التي كانت عند بني اأمية الفاحتني 

اأو عند بني جهور اأو عند بني عباد، اأو عند يو�شف بن تا�شفني، اأو عند جدهم 

حمر، لقد حالف اأحفاده عدوهم �شد قومهم. حممد بن يو�شف بن االأ

يعي�شون  اليوم  فالعرب  التاريخ م�شريته،  يكرر  اأن  قلقي  كان مبعث  ولقد 

ندل�ش،  االأ الطوائف يف  اأي��ام ملوك  اآخر  كان عليه احلال يف  ت�شبه ما  حالة 

كانت غرناطة )وا�شمها يعني الرمانة( تبدو عربية خال�شة رغم كل ما مر من 

الزمان، وكدت اأرى الكتابات التي تزين اجلدران تتاأملني باأعمق مما اأتاأملها، 

حتى ح�شبت اأنها تخاطبني وتقول اأنت وحدك الذي تعرفني هنا وت�شتطيع 

قراءتي، وتذكرت ما قالته عائ�شة البنها اأبي عبد اهلل حممد بن ن�رس حني 

الرجال(  الن�شاء ملكًا مل حتافظ عليه مثل  )ابك مثل  ال�شائع:  بكى ملكه 

و�رسعان ما تقدم مني �شديقي الباحث ال�شقلي وجل�ش اإىل جواري يف قاعة 
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ال�شفراء مداعبًا: )�شيدي ال�شفري هل قدمت اأوراق اعتمادك جلاللة ال�شلطان 

حممد بن يو�شف؟( غالبت ما يف داخلي من اأ�شى وقلت: )اأح�شب اأين ال اأحتاج 

حمر اأبناء قومي، اإنهم اأحفاد �شعد بن عبادة  اإىل اأوراق اعتماد هنا، فبنو االأ

حمر هو اأول من  ن�شاري، ولعلك تعلم اأن كبريهم حممد بن يو�شف بن االأ االأ

اأ�ش�ش دولة غرناطة بعد انهيار حكم املوحدين، وقد ا�شتمر العرب فيها قرنني 

ندل�ش، فلم يبق للعرب غري  زيادة على اأقرانهم الذين �شاعت ممالكهم يف االأ

هذه اململكة يف اجلنوب حتى �شقطت عام 1492(.

اأن  م�شدقني  غ��ري  احل��م��راء  ق�رس  يتاأملون  واج��م��ني  رحلتي  رف���اق  ك��ان 

التي  احل�شارة  وبهذه  حققوه،  الذي  التقدم  بهذا  فرطوا  العرب  اأجدادهم 

�شباين  بنوها، ورحت األطف امل�شاعر واأحدث ال�شحب و�شديقّي ال�شقلي واالإ

ندل�شي وعن تاأثريه يف �شعر الرتوبادور، وانتقلنا اإىل جنة  عن فنون ال�شعر االأ

عطرها  وج��دت  لكنني  ا�شطيافهم،  ومكان  امللوك  متنزه  وكانت  العريف، 

لقد  داخلي،  يف  تع�شف  حزينة  مو�شيقى  ن�شيج  اأ�شجارها  وحفيف  جمففًا، 

�شمت �شخب املتعة وال�رسور، مثلما �شمت خرير املياه التي كانت تتناوب من 

�شود االثني ع�رس يف اأبرع نظام هند�شي عرفه العامل القدمي، ويف جنة  فم االأ

العريف تذكرت قول ابن خفاجة:

ال���ن���ار اجل����ن����ة  ب���ع���د  ُت�����دخ�����ل  ف���ل���ي�������ض   .. �����ش����ق����رًا  ت����دخ����ل����وا  اأن  غ�����د  يف  حت�������ش���ب���وا  ل 

نهم  ندل�ش، الأ حمر طردوا من جنة العريف ومن كل جنان االأ لكن بني االأ

مل يحافظوا على ملكهم.

¥µ
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بداع  لالإ البابطني  �شعود  العزيز  عبد  موؤ�ش�شة  من  كرمية  بدعوة 

�200م،  لعام  العربية  للثقافة  عا�شمة  بدم�شق  واحتفااًل  ال�شعري، 

للرتبية  العاملية  املنظمة  اأقرته  الذي  العاملي  ال�شعر  يوم  ومبنا�شبة 

والعلوم والثقافة »اليون�شكو« منذ اأكرث من ع�رس �شنوات، ليكون يومًا 

بداع واجلمال ي�شيء عتمة الرتدي الثقايف، ويعود بنا اإىل منابع  لالإ

\ \ \ \ \ \

ربيع �ل�شعر �لعربي يف �لكويت
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الكويت  اأر�ش  اللقاء على  كان  املنا�شبة،  بهذه  ن�شان..  االإ واإىل عظمة  الروح، 

آذار املا�شي، يف مكتبة البابطني املركزية لل�شعر العربي،  ال�شقيق بني 24 و�2 ا

قدم عوا�شم التاريخ يف العامل، من خالل معر�ش �شخم  وكانت وقفة وفاء الأ

يعّرف باإ�شدارات ال�شعر العربي يف �شورية، �شاركت فيه وزارة الثقافة واحتاد 

اإىل ما حتتويه  �شافة  الكّتاب العرب وجمموعة من دور الن�رس اخلا�شة، باالإ

مكتبة البابطني من اإ�شدارات ال�شعر العربي ال�شوري منذ عقود زمنية عديدة، 

وكانت منا�شبة جيدة حتّولت من خاللها املنا�شبة اإىل مهرجان »ربيع ال�شعر 

كرث من /�1/ �شاعرًا  العربي« األقيت فيه ق�شائد �شعرية حتمل الهّم العربي الأ

مارات  من �شورية والكويت وم�رس وال�شودان والعراق واجلزائر وال�شعودية واالإ

العربية املتحدة.

جديدة  لبنة  وفعاليات  اأن�شطة  من  رافقه  وم��ا  املهرجان  ه��ذا  �شّكل  لقد 

لدعم  عامًا  ع�رسين  من  اأك��رث  منذ  البابطني  موؤ�ش�شة  قّدمته  ما  اإىل  ت�شاف 

ال�شعر العربي وتكرمي اأ�شحابه واالحتفاء بنّقاده ومنا�شباته العديدة، وغني 

عن القول اإن ما تقوم به املوؤ�ش�شة لي�ش بعيدًا عن ما�شي الكويت التي كانت ومل 

تزل ح�شنًا دافئًا لل�شعر العربي، فقد ا�شتقبلت ذات يوم عددًا من كبار �شعراء 

اأبو  قباين، عمر  نزار  املالئكة،  نازك  ال�شياب،  �شاكر  نذكر منهم:بدر  العربية، 

ري�شة، حممود دروي�ش، �شالح عبد ال�شبور، مليعة عبا�ش عمارة وغريهم، وقد 

ال�شعر  اأحاطوا  ذّواقًا لل�شعر، ومتلقني رائعني  ال�شعراء جمهورًا  وجد هوؤالء 

واأ�شحابه بكل رعاية وحمبة وت�شجيع.

العربي،  ال�شعر  ربيع  مهرجان  اأي��ام  على  امتدت  �شعرية،  اأم�شيات  ث��الث 



13 �لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

ربيع ال�شعر العربي يف الكويت

حملت يف م�شامينها هموم ال�شعر، بق�شائد �شيمتها احلب والوطن، واخليبة 

وجمالت  ل�شحف  جيدة  منا�شبة  فكانت  والوفاء،  واحلنني  والفراق  والغزل 

ن تتحدث عن هذه التظاهرة »الفكرة« التي تبنّتها موؤ�ش�شة  كويتية وعربية الأ

بداع ال�شعري، تزامنًا مع اليوم العاملي  جائزة عبد العزيز �شعود البابطني لالإ

يام  لل�شعر، واحتفال دول عديدة بفكرة »ربيع ال�شعر« اأو »ربيع الثقافة« يف االأ

آذار/ مار�ش من كل عام، وتعد هذه )الفكرة- املهرجان( نقلة  خرية من �شهر ا االأ

ال�شقيق،  الكويت  عالمية يف  واالإ دبية  االأ ال�شاحة  ومهمة يف حتريك  نوعية 

ن تقوم موؤ�ش�شات وهيئات ورمبا وزارات للثقافة باالهتمام  ورمبا تكون بداية الأ

بهذا اليوم العاملي لل�شعر الذي اأقّرته منظمة »اليون�شكو« يف الدورة الثالثني 

ملوؤمترها العام قبل /12/ �شنة من اليوم.

❁    ❁    ❁

تاريخ  يف  مهم  ي��وم  اإىل  اأ�شري  لعلي  لل�شعر«  العاملي  »اليوم  اأتذكر  عندما 

بداع  واالإ فكار  واالأ حا�شي�ش  االأ ا�شتنها�ش  منه  الهدف  العاملي،  والفكر  دب  االأ

لدى ال�شعراء والنقاد على امل�شتويات املحلية والفكرية والقومية والعاملية، 

وال�شعبية  واجلامعية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  جتمعاتهم  يدفع  اأن  يجب  مما 

الراهن وامل�شتقبلي،  واأهميته يف واقعها  واملدنية ببالدهم لالهتمام بال�شعر 

ت املوؤ�ش�شات والتجمّعات  وهي اأهمية ال يجوز االنتقا�ش منها حتى لو ق�رسّ

ال�شاعر  ال�شديق  تعبري  ح�شب  لل�شعر،  العاملي  باليوم  باالحتفال  وال�شعراء 

خالد اأبو خالد الذي يرى اأن ال�شاعر اإ�شافة لكونه منط حياة بال�شلوك اأو 

بداع املكتوب اأو ال�شفهي، والذي يعرّب عنه  النظر اإىل امل�شكالت، يبقى ذلك االإ
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ن- متداخلة من الق�شيدة اإىل الق�شة  وبه بالفنون كافة، التي اأ�شبحت –االآ

رقى  الق�شرية والرواية و�شواًل اإىل ال�شينما وامل�رسح والتلفزيون يف نتاجاتها االأ

بداعات  التي تفي�ش منها الق�شيدة والق�شة والرواية، كما تتبادل كل هذه االإ

فادة عرب عالقات جذرية ت�شهم يف تطويرها اإىل حد بعيد. االإ

لل�شعر،  العاملي  اليوم  بهذا  االحتفال  »اليون�شكو«  منظمة  اأق��ّرت  عندما 

وكنت ممثاًل لبالدي وللمجموعة العربية التي كلفتني بالتحدث عنها يف 

اجتماع اللجنة الرابعة )جلنة الثقافة(؛ قامت »اليون�شكو« باإجراء ا�شتق�شاء 

ال�شابق  ال���دويل  ال��ع��ام  م���ني  االأ ب��ل��وخ«  »الك�شندر  الربوف�شور  مب�شاعدة  دويل 

�شمل خم�شني  »اليون�شكو«،  لدى  الفخري  وامل�شت�شار  الدولية،  القلم  لرابطة 

منظمة وطنية ودولية واإقليمية متخ�ش�شة يف جمال ال�شعر، ومت –على ما 

اأذكر- ا�شتالم ثالثني ردًا )و�شل عن طريق اال�شتبيان( اأخذ فيه راأي اأو�شاط 

ال�شعراء، يف خمتلف املناطق اجلغرافية الثقافية، عن الطريقة التي ميكن 

اأن يعلن بها عن هذا اليوم، وقد اقرتحت اخليارات الثالثة:

ول: اإعالن يوم عاملي لل�شعر، يف تاريخ ثابت كل �شنة. - اخليار االأ

- اخليار الثاين: االحتفال باليوم الدويل لل�شعر يف تواريخ تتطابق مع 

تاريخ اليوم الوطني لل�شعر املعتمد اأ�شاًل يف كل بلد.

- اخليار الثالث: تنظيم منا�شبة عاملية لالحتفاء بال�شعر كل �شنة يف دولة 

ع�شو يف منظمة »اليون�شكو«.

فيه  مت  ال��ع��امل،  يف  ال�شعراء  كبار  من  جمموعة  �شم  خا�ش  اجتماع  ويف 
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ل، وطرحت فيه  حتليل اأو�شاع ال�شعر يف نهاية القرن املا�شي على نحو مف�شّ

االعتبارات التالية:

1- يوجد يف عامل اليوم تعّط�ش لبع�ش االحتياجات اجلمالية وميكن لل�شعر 

التوا�شل  اإذا اعرتف بدوره االجتماعي يف جمال  اأن يلبي هذه االحتياجات 

يقاظ الوعي والتعبري عنه. بني الب�رس حيث ي�شّكل اأداة الإ

2- ي�شهد العامل منذ ثالثني عامًا حركة حقيقية ل�شالح ال�شعر و�شارت 

ع�شاء يف »اليون�شكو« ويزداد  ن�شطة ال�شعرية تتكاثر يف خمتلف الدول االأ االأ

ال�شعراء عددًا.

خ�ش- اإىل  3- كل هذا يعرّب عن حاجة اجتماعية تدفع ال�شباب –على االأ

العودة اإىل املنابع، وت�شّكل و�شيلة ميكنهم بها مواجهة الذات، بينما ي�شدهم 

العامل اخلارجي اإليه بقوة بعيدًا عن ذواتهم.

املتوارثة،  القيم  اكت�شاف  اإىل  ع��ودة  االجتماعية  احلركة  ه��ذه  متّثل   -4

والتقاليد ال�شفوية، وقبول الكلمة املنطوقة كعن�رس يعزز البعد االجتماعي 

ن�شان، ويجعله اأكرث ان�شجامًا مع نف�شه. لدى االإ

دبي املهم، اأبدوا اهتمامًا بالغًا بقيام  اإن جميع من ا�شت�شريوا بهذا امل�رسوع االأ

»اليون�شكو« مببادرة عاملية لدعم ال�شعر، وهذا من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل االعرتاف 

واإعطائها دفعة جديدة،  قليمية والدولية،  ال�شعرية الوطنية واالإ باحلركات 

وينبغي لهذه املبادرة اأن ت�شتهدف اأ�شا�شًا دعم التنوع اللغوي من خالل التعبري 

�شكال التي ميكن اأن تتخذها هذه املبادرة،  ال�شعري.. وبعد حتليل خمتلف االأ

آذار/ مار�ش، يومًا عامليًا  مت االتفاق على اإعالن احلادي والع�رسين من �شهر ا
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ال�شمايل،  الكرة  ن�شف  الربيع يف  ف�شل  بداية  مع  يتفق  تاريخ  وهو  لل�شعر، 

ومت االحتفال يف العامل بهذا اليوم اعتبارًا من بداية عام )2000( وا�شتهل به 

وملبياد« الثقايف يف مدينة »دلفي« يف عام )2001م(. افتتاح »االأ

❁    ❁    ❁

واملوؤمترات  والفعاليات  ن�شطة  لالأ اإط��ارًا  لل�شعر  العاملي  اليوم  �شّكل  لقد 

دعم  اأج��ل  من  �شعدة  االأ خمتلف  على  بها  امل�شطلع  واجلهود  واملهرجانات 

ال�شعر، وال �شيما عن طريق ت�شجيع ما يلي:

الكتاب، عن طريق ن�رس  �شوق  النا�رسين يف  التي يبذلها �شغار  - اجلهود 

عدد متزايد من الدواوين بقلم واإبداع �شعراء من ال�شباب.

لقاء ال�شعري، اأو ما يعرف بالعرو�ش احلّية، نظرًا  - العودة اإىل اأ�شلوب االإ

ن اأم�شيات اإلقاء ال�شعر تلقى –اليوم- اإقبااًل متزايدًا. الأ

- اإقامة حوار من جديد بني ال�شعر وغريه من الفنون مثل: امل�رسح والرق�ش 

واملو�شيقا والفنون الت�شكيلية.. وبني مو�شوعات راهنة يف عامل اليوم.

كافة،  الفنون  اأن��واع  بالربط بني  لل�شعر،  العاملي  اليوم  القيام مبنا�شبة   -

وبني الفل�شفة التي تقرتب من الفن كثريًا، لت�شليط ال�شوء من جديد على 

عبارة »ديالكروا« الذي قال يف يومياته: »ال يوجد فن بال �شعر«.

ال�شعر بحيث ال يعترب فن  اإىل  املختلفة  ع��الم  االإ و�شائل  - حت�شني نظرة 

الق�شيدة فنًا وىّل عهده، بل فنًا يتيح للمجتمع باأكمله العودة على اكت�شاف 

هويته والتاأكيد عليها.

اأيديهم على علل  العربي«  ال�شعر  »ربيع  اأم�شيات  امل�شاركون يف  لقد و�شع 
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منها،  يعاين  التي  والنخبوية  ال�شعر«  »جماهريية  منها  نذكر  كثرية  وم�شاكل 

واقع  عن  حكايات  و���رسد  واحل�شور،  امل�شاركة  عن  دب��اء  واالأ ال�شعراء  وتخّلف 

دباء  الثقافة ودورها يف حياة النا�ش، وعمليات ال�شد بني جمموع املثقفني واالأ

من طرف، واملوؤ�ش�شات الر�شمية واملجتمعية من طرف اآخر، هل هي اإ�شكالية 

»موؤ�ش�شة ال تخدم املثقف«؟! اأم »مثقف ال يخدم املوؤ�ش�شة« وكان اجلواب: اإن 

راهن اليوم، رمبا ميّثل بداية جديدة تتلّخ�ش من فكرة الريادة، وتعمل على 

عنا�رس اأولية منها مهرجان ربيع ال�شعر العربي، التي رمبا حتقق �شداها يف 

امل�شتقبل..

ب��داع، كان عرب قرون طويلة مير عرب  �شوؤال املعرفة والفكر والفل�شفة واالإ

جيال حتى يومنا  مها لالأ ال�شعر، الذي ح�شن الثقافة العربية و�شانها وقدَّ

ملهرجان  الثامنة  للدورة  التح�شريات  تتوا�شل  اأن  غريبًا  لي�ش  لذلك  ه��ذا، 

الثالثة،  لفية  االأ مطلع  ومنذ  �شنويًا،  يقيمه  الذي  العاملي  ال�شعري  املتنبي 

املركز الثقايف العربي- ال�شوي�رسي يف خم�ش مدن �شوي�رسية هي: زيورخ، بازل، 

ملانية والفرن�شية  برين، جنيف، لوكارنو، واأربع لغات ر�شمية هي: العربية واالأ

اأيار/  اإىل 29(  العام من )23  املهرجان هذا  يطالية، و�شوف يكون موعد  واالإ

قراءات  اإىل  اإ�شافة  وامل�رسح«  »ال�شعر  حول  درا�شات  مو�شوعه  و�شيكون  مايو، 

�شعرية من نحو اأربعني �شاعرًا عربيًا وعامليًا.

بل�شان  اإبداعيًا  ر�شميًا  العربي، ناطقًا  تاريخنا  العربي، كان خالل  ال�شعر 

اأمتنا العربية، وكان هذا –ب�شكل عام- ان�شجامًا مع الدور الطبيعي والطليعي 
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�شم يف وجه تيارات  لل�شاعر احلق الذي يجب اأن يبقى �شامدًا �شمود الطود االأ

الرياح وعوا�شفها العاتية ومتغريات الزمان واملكان..

من حق ال�شاعر املبدع اأن يزعل ويتدلل، وي�رسخ يف وجه من تاآمروا على 

آلهة النعيم« ومار�شوا ال�شعر بطريقة غري �رسعية.. من  الق�شيدة واغت�شبوا »ا

اأمتنا العربية، ولكن هذا ال  حباط حلال  �شى واالإ اأن ي�شعر باالأ حق ال�شاعر 

ال�شعر  زال  وما  الف�شل  الكلمة  زالت  ما  بل  انتهى،  العربي  �شعرنا  اأن  يعني 

مة ووجدانها وحاملها الثقايف الكبري.. وما زال االحتفال بال�شعر هو  �شمري االأ

مل امل�رسق، وربيع ال�شعر العربي  احتفال باجلمال واحلب واحلنني، وحلم باالأ

يتوا�شل  �شوف  ال�شوري،  العربي  بال�شعر  واحتفى  الكويت  من  انطلق  الذي 

األقه وحيويته، وت�شتمر م�شريته ما ا�شتمرت لغة ال�شاد زاهية وم�رسقة على 

ل�شان كل عربي وم�شلم يف العامل اأجمع..

الكويت 24-26 اآذار/ مار�ض 2008

¥µ
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ر�شالة اإىل ابني

مذكرات ُعمر بني الوهج والرماد: ماذا لو اأنني كنُت غريي

حممد عمران: املفتون بقيم احلب ون�شارة الطبيعة

مظاهر التجديد يف �شعر وجيه البارودي

املتفوقون... اإنهم الرثوة فماذا نحن فاعلون؟

نظرية احلداثة ال�شعرية يف كتابات 

ال�شعراء والنقاد الغربيني والعرب املعا�رسين

قراءة يف اأعمال اإ�شماعيل عامود ال�شعرية

لفني الثالث والثاين )ق.م(
أ
كادية يف اال

أ
دبية ال�شورية - اال

أ
جنا�ش اال

أ
اال

اأطباء اأدباء من حلب

�شيكولوجية ال�رس

ر�ش ثر البيئي واملناخي للدفيئة على االأ االأ

يف ذكراها املئوية: �شيمون دوبوفوار.. قلب امراأة وعقل رجل

د. فاخر عاقل

د. طيب تيزيني

د. حممد برغوت

�شرت د. عبد الكرمي االأ

د. حممد جهاد جمل

�شامية راجح

حممد منذر لطفي

فايز مقد�شي

حممود اأ�شد

عبد الباقي يو�شف

مو�شى ديب اخلوري

هبة اهلل الغالييني



20

ر�شــــــــالة اإلـــــــى ابنــــــــي

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

بّن��ي:

�إنك توّدع طفولتك وت�س������تعد ال�ستقبال رجولتك، �إنك تبد�أ مرحلة ي�سميها 

أّنها  علم������اء �لنف�س و�لرتبي������ة مرحلة مر�هقة، وهي مرحلة يعتق������د �لكثريون �

�س������عبة ع�س������رية خطرية فيقلقون لها ويخ�س������ونها، وال تنتبه �إليها و�إىل �ساأنها 

هل فيرتكونها للم�سادفة وال يهتمون لها وال يعنون،  كرثية �ل�س������احقة من �الأ �الأ

أنها مرحلة مهمة، ولي�س من �ل�رضوري �أن تكون �ساقة وال ع�سرية �إذ�  و�أعتقد �

اأديب ومربي واأ�شتاذ جامعي �شوري

علي الكفري.  العمل الفني: الفنان  

إلـــــــى ابنــــــــياإلـــــــى ابنــــــــيإلـــــــى ابنــــــــي ر�ســــــــالة 

❁

˜

❁❁
د. فاخر عاقلد. فاخر عاقل
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هل و�ملرب������ون �إىل �أهميتها، و�تخذو�  تنّبه �الأ

منه������ا موقف �جل������د �ملتفائل به������ا و�لتوجيه 

�لذكي �لذي يت�س������م بالهدوء و�س������عة �ل�سدر 

�سارة. وح�سن �لفهم ولباقة �الإ

طار �أكتب �إليك �آماًل �أن  و�س������من هذ� �الإ

أ�سري عليك  �أدلك على �لطرق �ل�س������وّي، و�أن �

أفت������ح عينيك على حقائق  بالنه������ج �لقومي، و�

�حلي������اة، ثم �أتركك لذكائك وعقلك وقدرتك 

�إمياناً مني باأن م�س������ري كل �إن�سان �إّنا يكون 

من �سياغته هو، فهو حٌق له وو�جب عليه.

ولدي!

لو �س������األتني عن �أهم �س������فة من �سفات 

هذ� �لع�رض �ل������ذي تعي�س فيه لقلت لك غري 

مرتدد: �إنه ع�رض �لعمل، ولو �ساألتني عن �أهم 

مكت�س������فات هذ� �لقرن �لذي �سهد مولدك، 

و�أرجو �أال ي�سهد موتك، لقلت لك: �إنها قيمة 

�لعمل، قيمته يف بناء حياة �لفرد، وقيمته يف 

ن�سانية. بناء �ملجتمع، وقيمته يف بناء �الإ

أننا يف زمان مل تعد للور�ثة  ولعلك مالحظ �

أو ور�ثة  مالك � فيه قيمة، و�أعني بالور�ثة �الأ

أو  أو ور�ثة �للقب � أو ور�ثة �مل�س������نع � �ل������رثوة �

أ�سكال �لور�ثة �الجتماعية. �إن  غري ذلك من �

ن�س������ان يف ع�رضنا هذ� فيما يح�سن  قيمة �الإ

عمله.

وحد  و�حل������ق �إن �لعمل هو �لطري������ق �الأ

لتنمية �ل�سخ�س������ية �لب�رضية، و�س������قل �لطبع 

ن�س������ان، و�إبر�ز �ملو�ه������ب �لفردية ومتتيع  �الإ

ن�س������ان بال�س������عادة و�لر�س������ا، فاأول عملك  �الإ

�ملقبل جل تفكريك وجماع عزمك فكر فيما 

حت������ب �أن تكون يف ه������ذ� �ملجتمع وحاول �أن 

ت������رى طريقك  عل������ى �ملهنة �لت������ي حتب �أن 

أ�س������ا�س  متتهن، وليكن �ختيارك لعملك على �

من قدرت������ك وميول������ك وقيمة ه������ذ� �لعمل 

ملجتمعك.

وم������ن و�جب������ي �أن �أفتح ب�س������ريتك على 

حقيق������ة هامة جّد�ً فيم������ا يخ�س عملك. �إن 

�إتقان �لعمل ال ميكن �أن يكون م�سادفة، وملا 

كان �إتقان �لعمل هو �رض �لنجاح فيه و�لر�سا 

أياً كان هذ� �لعمل-  عنه فاإن �إتقانك عملك –�

يقت�س������يك جهد�ً وعرقاً وتعباً، وقدمياً قيل: 

�إن 99% من �لنبوغ ع������رق جبني، فاأجهد �إذ�ً 

يف �سبيل �إتقان عملك.

وال تن�������س �أن ع�رضك �لذي تعي�س ع�رض 

علم وثقافة وتخ�س�������س، و�إن جمتمعك �لذي 

ينتظ������رك مل يعد ينظر بكثري من �لر�س������ا �إىل 

أولئ������ك �لذين ال تقوم معرفتهم بعملهم على  �

❁    ❁    ❁
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أ�س������ا�س من ثقافة عامة و��س������عة  �

وتخ�س�������س علمي دقي������ق، و�إذ�ً 

فال غنى لك يف عملك و�إتقانك 

�إياه عن هذ� �لتخ�س�س �لدقيق 

أ�س������ا�س و��س������ع من  � �لقائم على 

ثقافة �س������حيحة وغني������ة، و�إنها 

لعمري �أمر �ساق ولذيذ.

أك�س������ف لك �رض�ً  وهنا دعني �

ن�سان  خطري�ً، �رض�ً طاملاً بحث �الإ

عنه بعيد�ً وه������و يف متناول يده 

و�أعني به �رض �ل�س������عادة. �ل�سعادة 

أيها �حلبي������ب يف �لقيام بالعمل  �

كمل  �لذي حتب عل������ى �لوجه �الأ

وباجلهد �لالزم.

ح������ذ�ر �أن تظن �أن �ل�س������عادة تطرق باب 

عمال �ل�سهلة  أو تاأتي عن طريق �الأ �لك�سالن، �

عمال �لروتينية. وهكذ� فاإذ�  أو تنب������ع من �الأ �

�أردت �سعادة حقيقية وجب عليك �أن جتتهد 

يف �لقيام بعمل حمبب وعلى وجه �س������حيح، 

وبذلك فق������ط تك������ون فناناً وتكون �س������عيد�ً 

وتكون قبل هذ� وبعده موطناً �ساحلاً و�إن�ساناً 

خلوقاً.

¥µ
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كان للمحيط �لثقايف �الجتماعي و�القت�سادي و�ل�سيا�سي، وكذلك �لفئوي 

و�لطبقي، دور ملحوظ يف م�س������ار عمري، حتى حين������ه و�إىل ما بعده. ومع �أن 

�ملحيط �لعائلي و�ملجتمعي �حلم�سي وما بينهما، �أعني �ملحيط �ملدر�سي، كما 

جمال- منفتحاً ومرناً وحمفز�ً على  ن، كان –يف �لعموم و�الإ م������ّر معنا حتى �الآ

�النخ������ر�ط يف حياة )هي حياتي( تنطوي عل������ى �حتماالت متعددة ومتنوعة، 

�إال �أن ما �أعقب ذلك �نطوى على حاالت قد ال تكون �متد�د�ً تاماً ملا �سبقها، 

خرية كانت  أ�س������ري �إىل �أن هذه �الأ ا تو�ّس������ع يف ه������ذه �الحتماالت. وعلي �أن � وملمِ

مفكر وباحث واأ�شتاذ جامعي )�شورية(.

العمل الفني: الفنان مطيع علي

مذكرات عمر بني الوهج والرماد

أنني كنُت غريي؟اأنني كنُت غريي؟أنني كنُت غريي؟ 4- ماذا لو 

❁

˜

❁❁
د. طيب تيزينيد. طيب تيزيني
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روقة �لثالثة �ملاأتي  قد جتلت وتبلورت يف �الأ

على ذكرها، وهي �ملنزول و�ملنتدى و�ل�سارع 

أو »�ل�س������وق«، على حّد تعبري عمر فاخوري  �

يف كتابه »�أديب يف �ل�س������وق« وعن طريق تلك 

روق������ة تلّقفُت �أحد�ثاً م������ن طر�ز �حلرب  �الأ

�لعاملي������ة �لثانية ونتائجها �ل�سيا�س������ية عاملياً 

وعربياً و�س������ورياً، ومن ط������ر�ز حرب 1948 

يف فل�س������طني وم������ا تبعها من قر�ر تق�س������يم 

فل�س������طني، وكذلك من طر�ز �حلدث �لكبري 

��س������تقالل �س������ورية وما تبعه –و�إْن ل�سنو�ت 

�س������ئيلة- من �إرها�س������اتمِ م�رضوع �سيا�س������ي 

برمل������اين دميوقر�طي و�نقالبات ع�س������كرية 

تبعتها �لوح������دة �ل�س������ورية �مل�رضية بعمرها 

�لق�سري، �إلخ.

و�إذ� و�س������ع �لفتى �ليافع ذلك كله حتت 

ن �إىل  جمهر �س������ريته �لذ�تية، فلعله ي�سل �الآ

آه، يف حينه، من �أن خيار�ته �حلياتية  �أن ما ر�

كانت مفتوحة عل������ى �أنحاء متعددة، قد كان 

حق������اً كذل������ك. �أما ملاذ� كان ه������ذ�، فقد ر�ح 

باأ�سكال عملية �رتبطْت باملجاالت  ي�ستوعبه 

�لتي حت������رك فيها �س������من حم�س، و�س������يئاً 

ف�س������يئاً بعد ذلك يف �سورية عموماً. لقد ن�ساأ 

يف و�س������ط من �لفئات �لو�س������طى، �لتي كان 

�ل�س������غل على �لثقافة �إنتاجاً وممار�سة �أحَد 

م�س������اغلها �لكربى، وذلك يف حالة �قت�سادية 

مادية �ّس������وغت –حتت تاأثري�ت �إيديولوجية 

دية  ي�سارية ��س������رت�كية و�أخرى �إ�سالمية تزهُّ

وبنَف�س كفاحي �جتماعي قد يقارب ما ن�ساأ 

الحقاً يف �لوطن �ل�سغري )�سورية( ويف �لعامل 

مريك������ي �لالتين������ي حتت عن������و�ن: الهوت  �الأ

�لتحري������ر- نق������ول، يف حالة ر�حت ت�س������وغ 

أثمر  ح������ر�كاً �جتماعياً ثقافياً، م������ا فتئ �أن �

همية  فيما �نطلق �لفت������ى باجتاهه. ومن �الأ

�لتو�سيحية و�حلميمية �لذ�تية �أن ي�ستعيد ما 

حّققه له �النتماء �الجتماعي و�لطبقي منذ 

ذلك �حلني، مع �خرت�قات ورمبا �نحر�فات 

�متزجت بذلك، وما ت������ز�ل تفعل فعلها، مع 

ن�س������ان –وفق عل������م �لنف�س �لتطوري-  �أن �الإ

خ������ذ بالتقدم و�لتقادم،  يقرتب يف عمره، �الآ

من حالة تت�سم باال�ستقر�ر �لعقلي و�لعاطفي 

و�لع�سوي.

ف�س������اح عنها  و�لفك������رة �لت������ي �أردُت �الإ

فيما �س������بق ه������ي تلك �لت������ي تتلخ�س يف �أن 

�لفئ������ات �لو�س������طى عموماً، وخ�سو�س������اً َمن 

ينتمي فيها �إىل �لن�س������اط �لثقايف وبعد ذلك 

�إىل �لتفرغ �لفكري �ملهني، مّرت يف �س������ورية 

بو�سع �قت�سادي و�سو�س������يو ثقايف �أقرب �إىل 

أ�س������هم يف تكوُّن م�س������اريع  ا � ّ �ال�س������تقر�ر، مممِ

�سغرية على م�ستوى جّل هذه �لفئات، يجمع 

بينهما طابع �لتاأ�س������ي�س �لوطني لال�ستقالل؛ 

ه������ذ� مع ع������دم �إغفال ما حدث يف �س������ورية 

م������ن حمطات كان������ت مبثابة �إ�س������عاف لذلك 
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�لو�س������ع، بدء�ً من عقابيل �حل������رب �لعاملية 

�لثانية و��ستمر�ر�ً مع �النقالبات �لع�سكرية، 

�لتي تناولت وعّمقت ميول �ال�س������طر�ب يف 

ح������ز�ب و�لقوى  �ل�������رض�ع �ل�سيا�س������ي بني �الأ

خرى �لفاعلة )وكانت على �لتو�يل �نقالب  �الأ

ح�س������ني �لزعيم ثم �نقالب �سامي �حلناوي 

و�نته������ت  �ل�سي�س������كلي(،  �نق������الب  و�أخ������ري�ً 

بالوحدة بني �س������ورية وم�رض، لتربز ثانية بعد 

أم������ا بروزها هذ� فلم يدم طوياًل،  �نفكاكها. �

ن �أحد�ث������اً جدي������دة �س������تظهر ومتكث عدة  الأ

عقود تالية بنزوع �إىل �ل�س������مولية �ل�سيا�سية، 

������ق مبوؤثر�ت متع������ددة، منها ما �أ�س������بح  تعمَّ

نوذجاً �سوفيتياً يُحتذى من �سعوب كثرية يف 

»�لعامل �لثال������ث«، وبع�س �لبلد�ن �لعربية من 

�س������منه. وياأتي يف ذلك �ل�سياق ما ر�ح �لفتى 

يدركه عقلياً، ويعي�س������ه عملياً، وي�س������تمتع به 

عاطفياً؛ �أعني �أن »�لكر�مة �لذ�تية« مفهوماً 

و�س������اط  وموقفاً كانت م�س������ونة يف معظم �الأ

�الجتماعي������ة و�لثقافي������ة و�ل�سيا�س������ية، حتى 

على �س������عيد �لقوى �ل�سيا�س������ية �لبورجو�زية 

ري�س������توقر�طية، وكذل������ك على م�س������توى  و�الأ

�لفق������ر�ء يف �لق������اع �ملجتمع������ي، ناهيك عن 

�ملُفقرين، �لذين كانو� يعاي�س������ون ذلك �لقاع 

ا يوؤ�������رض على �أن  ّ يف �س������وء �لو�س������طويني؛ مممِ

�س������لطة �لد�ستور و�لقانون كانت ذ�ت ح�سور 

جمال، و�إْن كانت �لتناق�سات  ملحوظ يف �الإ

�الجتماعية يف طور �لت�ساعد.

وق������د كان �لفتى، كغريه م������ن �لفتيان يف 

خر �لقريب من �لقاع،  �حلقلني �لو�سطوي و�الآ

يُح�ّسون بالدماء �مل�ستقبلية تغلي يف �أج�سادهم 

وعو�طفهم وعقولهم، باحثني –بنجاح �أحياناً 

أو �إخفاق �أحياناً �أخرى- عن فعل ما،  وبتعرّث �

�س������و�ء هنا �أم هناك �أم هنال������ك. فالتجربة 

�ل�سيا�س������ية و�لثقافية �جلديدة، على عالتها 

أنتجت �س������عور�ً عميقاً باأن هوؤالء  وق�رضها، �

قد�م على م�رضوع ما،  أولية لالإ أفاقاً � ميلكون �

ثقايف �سيا�سي على نحٍو خم�س�س. فاملدر�سة 

مّثلت خلية نحل حافزة على �لتعلّم و�لتفكر، 

يقف ور�ءها و�أمامها ويف قلبها رجال ون�ساء 

�أ�س������بحو� –يف كت������ل كبرية منه������م- معلّمني 

مّربني وق������د �أجنزو� دور�ً خالق������اً يف تنوير 

�ل�س������عب وحتفيزه يف �لكفاح������ات �جلديدة 

فاق �لتي  يف �لبلد، ويف �س������بط وتعمي������ق �الآ

آتهم �لو�س������طوية �ملفتوحة  أتاحتها لهم �نتما� �

على خمتلف فئات �ملجتمع �ل�سوري وطبقاته، 

ريفاً ومدينة.

مرحلت������ه  يف  –�لكه������ل  �لفت������ى  وي������رى 

�حلالية- �أن عر�س �س������ريته عل������ى من يرى 

يٍّ كان، ميثل مهماز�ً  يف »�ل�سرية �لذ�تية«، الأ

للتاأمل �لتاريخي و�لبحث �لعلمي و�ملر�جعة 

يام. ومن هنا ال ي�س������عه �إال  �لنقدية لقادم �الأ
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�أن ي�س������يف �إىل دور »�ملدر�س������ة« 

وخ�سو�ساً،  و�لثانوية،  عد�دية  �الإ

يف تكوين �لبنية �لعقلية و�لنف�سية 

و�ليافعني،  طف������ال  لالأ و�لعاطفية 

يٍّ  غياب �لف�س������اد يف حينه َك�َس������ممِ

للطاعون، �لذي �س������ينفجر الحقاً 

باجتاه �بت������الع �الأخ�رض و�لياب�س. 

كان������ت �لتجرب������ة �ل�س������ورية –يف 

وىل- ما تز�ل حتمل  �إرها�ساتها �الأ

طز�جة وحيوية م�رضوع �ال�ستقالل 

و�ل�سيادة و�لبناء �ملوؤ�س�سي، وذلك 

يف �إط������ار من �ل�رض�ع �ل�سيا�س������ي 

و�لثقايف �ل�سلمي، �لذي ما فتئ �أن 

ر�ح يعي�س �خرت�قات من �لد�خل 

و�خل������ارج، بهدف حرف م�س������اره 

�ل�س������لمي و�لتعددي �لدميقر�طي 

و�لوطن������ي، ذي �لبع������د �لقوم������ي 

و�الجتماعي �لطبقي.

يف تلك �لبني������ة �ملفتوحة على 

أنح������اء متع������ددة، حتركت �جتاه������ات �لفتى  �

ورغباته ومل يكن �س������هاًل عليه �أن يكت�سف من 

�س������يكون هو، ب�سبب من وجود حالة مفتوحة 

من �خليار�ت، بعد �حل�س������ول على �لثانوية: 

أم �إىل �ل�س������حافة، �أم  �إىل �جلي�������س �لوطني، �

أم –وهذ� خيار  أم �إىل �ل�ّسفر، � �إىل �جلامعة، �

كان يربز بني فرتة و�أخرى- �إىل �لعمل؟ فلقد 

كان ح�س������ويل على �س������هادة �لثانوية �لعامة 

نقطة �نطالق باجتاه تلك �خليار�ت، و�أخرى 

غريها. ويف �حلق، كانت �ل�س������هادة �ملذكورة 

�أمر�ً هاماً حقاً ومنعطفاً يف حياة �ل�س������باب 

مر يف مرحلتنا  و�لبنات )ولي�س كما �أ�سبح �الأ

�لر�هنة من ف�س������اد ي�س������مل �لتزوي������ر و�لبيع 

و�ل�رض�ء باملال و�جل�س������د و�ل�س������لطة(؟ وذلك 

العتبارين �ثنني، لتج�س������يدها قيمة معرفية 
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و�جتماعي������ة و�أخالقية عالي������ة ملحوظة يف 

�ملجتمع �ل�س������وري �لفتي و�ملفعم –يف حينه- 

فاق  باحليوي������ة و�لتوجه نحو �لعل������م وفتح �الآ

�ملغلق������ة �أمامه م������ن ناحي������ة، ولكونها مثلت 

نقطة �النطالق �ملذكورة تلك ملتابعة �ملعرفة 

�رضية من  ولتاأ�س������ي�س قاعدة متينة للحياة �الأ

ناحية �أخرى.

�سدقاء  قرباء وبع�س �الأ هل و�الأ �حتفل �الأ

جناز«، �لذي حققت������ه. بل �إن معلمني  ب������� »�الإ

أ�س������همو� يف ذل������ك �الحتفال، حي������ث قدمو�  �

�س������هاد�ت يف �ملحتفى به. والبد من ذكر �أن 

ح�س������ول �لفتى �ل�س������اب على �لثانوية كلّفه 

�س������نتني �ثنتني، و�حدة �أم�ساها يف مطالعة 

مّو�س������عة للكثري مما تعّرف �إليه م�س������بقاً من 

كت������ب وبحوث يف بد�يات يفاعته )مع �لثالثة 

عمال �أخرى �ت�س������ل ق�س������م منها  ع�رضة(، والأ

ب������� »منهاج �لثانوية«؛ و�لثانية �لتي ق�س������اها 

بجه������ود �أثمرت جناحاً جي������د�ً. بل �إنه �أجنز 

يف �ل�س������نة �لثانية �إّياها كذلك، �س������طر�ً من 

و�جب������ه �لوطن������ي يف �خلدم������ة �لع�س������كرية 

لز�مي������ة. وكان بهذ�، قد �ختزل جزء�ً من  �الإ

مهمته، لتنفت������ح �أمامه �إمكان������ات �النطالق 

فيما بع������د، دونا �إعاقة ج������ادة. لقد �ختار 

�جلامع������ة، جامعة دم�س������ق- وكانت ت�س������مى 

هل على ذلك.  �جلامعة �ل�سورية- وو�فق �الأ

ور�ح يهي������ئ نف�س������ه بهذ� �الجت������اه. فانطلق 

�إىل دم�س������ق، حيث يوج������د �ل�رضح �جلامعي، 

أم������ر�ً مهماً مريحاً له-  وكذلك –وكان هذ� �

حيث كان �أخوه �لكبري �س������الح يعي�س ويعمل 

ذ�عة �ل�س������ورية، �لتي كانت يف  موظفاً يف �الإ

وىل من عملها. وكان هذ� يعني  خطو�تها �الأ

أنه �سيقيم عنده يف منزله، رمبا لفرتة تق�رض  �

�أو تطول ميكن������ه بعدها �النتقال �إىل »مدينة 

يجار  أو �إىل غرفة لالإ جامعي������ة«، �إْن وجدت، �

أك������رث. لقد �أقام يف  أو � ي�س������اطره فيها زميل �

ح������ي »حمي������ي �لدين �بن عرب������ي«؛ وهو حي 

�س������عبي يعج بالنا�س و�ملحال �لتجارية وزّو�ر 

حلّي  ك������رب« وجامعه. �أما � �رضيح »�ل�س������يخ �الأ

نف�س������ه فكانت تقيم فيه فئات �سعبية بن�سبة 

�س������ارة �إىل �أن  ملحوظة من �ملوظفني؛ مع �الإ

أبناء �ملحافظات �ل�سورية  عدد�ً متعاظماً من �

قامة يف هذ� �حلي،  �ملتعددة كان يتج������ه لالإ

رمبا ل�س������هولة �لعي�س فيه م������ن حيث تو�فر 

�لرخي�سة،  �سا�س������ية  �الأ و�حلاجات  �ل�س������كن 

�إ�سافة �إىل وجود و�س������ائط نقل منا�سبة منه 

�إىل مركز �ملدينة وم������ع هذ� وذ�ك، كان حي 

عد�د غري  �ل�سيخ حميي �لدين مو�سع �سكن الأ

ك������ر�د، �لذين عا�س������و� باحرت�م  قليلة من �الأ

أ�س������همو� يف �إثر�ء �حلياة  و�س������الم كغريهم، و�

خرين يف �سورية، وبرز منهم  �ل�سيا�سية مع �الآ

من مار�س دور �لقيادة �ل�سيا�س������ية و�حلزبية 

فيها.
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وبالع������ودة �إىل �لفت������ى، �ل������ذي ولج عامل 

�ل�سباب مع �نت�سابه �إىل �جلامعة يف دم�سق، 

من �لوفاء �لعمي������ق �أن يذكر �جلو �حلميمي 

ليف، �لذي غمره يف منزل �أخيه �س������الح،  �الأ

�لذي بد� كاأنه �أ�سبح دم�سقياً ب�سبب �ل�سنني 

�لطو�ل �لتي ق�س������اها يف دم�سق، بل ب�سبب 

�خلربة �لو��سعة �لتي كونها عنها؛ مما �نعك�س 

�إيجاباً يف حياة »�لدم�س������قي �جلديد«، �لذي 

�أفاد �لكثري منها. �أما �لذكريات �لتي حملتُها 

خ �حلميمي،  يف بو�كري يفاعتي ع������ن هذ� �الأ

فقد ب������د� جزء منها غري حميمي كما مّر يف 

مو�سع �سابق، ون�ساأ –هكذ� ميكن �لنظر �إليه 

ن- مبثابة تعبري عن فورة عاطفية عقلية.  �الآ

ولعل �خللفية �ل�سو�سيو ثقافية �لعميقة لهذه 

خرية قد متثلت يف مرحلة �س������ورية ما بعد  �الأ

�ال�ستقالل وبد�ية ما �عترُب �إرها�ساً مب�رضوع 

وطني وعقالين حتديثي: �حلو�ر يف كل �سيء 

وحول كل �س������يء؛ مع غياب �لتجربة �لعميقة 

جو�ء �ل�س������لبية  فيه بع������ُد، وتاأثري بع�������س �الأ

�ملوروثة و�ملعي�س������ة حتى ذل������ك �حلني؛ �أعني 

آن������ذ�ك من حو�ر »حار وم�س������وب  م������ا جرى �

باالنفعال« بيني وبينه.

❁    ❁    ❁

�سيجد �ل�ساب �جلامعي �أن �نخر�طه يف 

�جلامعة �ل�سورية و�إْن �كت�سب طابعه �لر�سمي 

د�ري �لقطع������ي باإجن������از عملية ت�س������جيله  �الإ

هناك، �إال �أن �أمر�ً جديد�ً فتح كوة جديدة يف 

حياته �جلامعية �لعتيدة. لقد علم �أن �ل�سنة 

وىل من در��س������ته يف �ل�رضح �جلديد �إنا  �الأ

هي �سنة يُح�رّض فيها �لطالب لل�سنة �لثانية، 

أ معها �الختيار للتخ�س�س يف �أحد  �لتي يبد�

د�ب و�لعلوم  �حلق������ول �لعلمي������ة يف كلي������ة �الآ

ن�س������انية، وذلك على مدى ثالث �س������نو�ت  �الإ

جازة«.  يح�س������ل يف نهايتها على �س������هادة »�الإ

أنه �نك�سف  وكما هو مالحظ فقد عنى بذلك �

له حالة »جديدة« من �ساأنها �أن تُبقي مرحلة 

�الختي������ار، ومن ثم مرحل������ة �لتفكر و�لبحث 

يف �لدر��س������ة �جلامعية، مفتوح������ة، عليه �أن 

جابة عن ��ستحقاقاتها.  يو�جهها بعد عام لالإ

وهذ� ما �أعاده �إىل �س������بكة خيار�ته لي�س������ت 

�جلامعية �الخت�سا�سية فح�سب، و�إنا كذلك 

لتلك �لتي ر�حت تت�س������ع عمقاً و�سطحاً على 

خذة بالتدفق  أو �الآ �ُس������عد �حلياة �ملتدفقة، �

يديولوجية و�ل�سيا�سة  آنذ�ك يف �سورية. فاالإ �

و�خليار�ت �حلزبية و�لدولة مفهوماً وو�قعاً 

و�ملو�طنة و�ل������ربوز �ملتعاظم للعامل �أمام �أعني 

�ل�س������وري. بل �حلم�س������ي؛ �أ�س������ف �إىل ذلك 

خ�سو�ساً، �لعامل �ملنق�سم �إيديولوجياً يف عمق 

مريكي، و�مل�س������كالت  وروب������ي و�الأ �لغ������رب �الأ

�مللتهبة يف �لعامل �لثالث، و�ملحاور �لتي ر�حت 

تُف�س������ح عن نف�سها يف �لفل�سفة و�لعلم و�لفن 

و�لقي������م �الأخالقية، و�ملثل �لعلي������ا �لتي ر�ح 
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�لت�س������ارع عليها يخرج عن ح������دود دالالتها 

�الأخالقية �ملغلقة لي�ستبك بكل �أوجه �حلياة؛ 

لقد كان ذلك كله يف �لطريق �إىل تاأثريه على 

�سبكة خيار�ته �ملذكورة عمقاً و�سطحاً وبكل 

�أو مبعظم �العتبار�ت و�الجتاهات.

وكان �ل�ساب �جلامعي قد ر�ح يكت�سف �أن 

�ل�رض�ع على تلك �ملحاور و�إن كان »ظهر« على 

أرتال من �لكتاب و�ملثقفني و�ل�سيا�سيني  �أيدي �

من حيث هو �رض�ع بني متحاورين ال �ساأن لهم 

مر-  أنه –يف و�قع �الأ بالو�قع �مل�س������خ�س، �إال �

�رض�ع على م�س������ائر �حلي������اة. كل ذلك كان 

يوؤرق على �ل�ساب حياته، ويجعله يلتفت �إىل 

�سئلة �جلديدة �جلديرة با�ستنباط خريطة  �الأ

�أو خر�ئط جديدة للعامل، ولكن ل�سورية و�لعامل 

�لعرب������ي على نحو مدقق. ويف هذ� �مل�س������ار، 

كان يتوق������ف ملياً عند �ملحطات �ل�سيا�س������ية 

و�حلزبية �ملتكّونة م�سبقاً و�جلديدة. فظهرت 

م�س������طلحات �ليم������ني و�لي�س������ار، و�لرجعية 

و�لتقدمية، و�لتخل������ف و�لتقدم، وذلك على 

نحو مرت�فق مع م�س������طلحات �ال�س������رت�كية 

و�لليرب�لي������ة  أ�س������مالية  و�لر� و�ل�س������يوعية 

و�ال�س������تعمار، وكذلك م�س������طلحات �لن�سال 

�لقومي �لعربي و�لقومية �لعربية �ل�س������ورية 

و�لن�سال �لوطني و�لطبقي وقد ُغّطيت تلك 

�مل�سطلحات مبظلتني �ثنتني ر�حتا تتخذ�ن 

مو�قعهما يف �ملجتمع �ل�سوري عرب �خلطاب 

�ل�سيا�سي، �لذي ن�ساأ وتبلور يف ظلهما، وهما 

خ������رى �لنظرية؛ �أو قد  �ملظل������ة �حلزبية و�الأ

أً بالثانية. ياأتي �لرتتيب بد�

حز�ب، �لتي قامت ب�سّخ  لقد ن�س������اأت �الأ

كمّيات مت�سارعة من �لن�سو�س �ملرتجمة من 

خرى �لرو�سية خ�سو�ساً،  �للغة �لفرن�سية و�الأ

وىل من �حلياة  قل يف �ملر�ح������ل �الأ وعل������ى �الأ

�ل�سيا�سية و�لربملانية و�حلزبية. وكان �ل�ساب 

يقف حيال ذلك بده�سة غامرة حتفزه على 

�القرت�ب �لعميق مما يرتجم يف ثالثة حقول 

خا�س������ًة، �لفل�س������فة و�لفكر �لنظري عموماً 

يديولوجية �ل�سيا�سية  �أوالً، و�لرو�ية ثانياً، و�الإ

�النق�س������امات  بو�ق������ع  بقدرم������ا،  �ملتعلق������ة، 

قليمية و�ملحلية ثالثاً.  و�ل�رض�عات �لعاملية و�الإ

أ�سهمت هذه �حلقول، كلها وجمتمعًة، يف  وقد �

�سبط وبلورة م�سار�ته وخيار�ته، وخ�سو�ساً 

منها �لفل�سفي، و�ل�سيا�سي، و�ملهني؛ مع �لعلم 

�أن �س������يئاً من هذ� �لقبيل كان قد �أف�سح عن 

روقة �لثالثة  نف�س������ه يف مرحلة �أو مر�حل �الأ

�ملعهودة، �ملن������زول و�ملنتدى و�ل�س������ارع. وقد 

�س������دقاء وعالقات  الح������ظ عرب عالقاته باالأ

هوؤالء ببع�س������هم �إ�سافة �إىل عالقاته برفقاء 

�حلي و�ملدر�س������ة، �أن نّوه �لعقلي و�لعاطفي 

و�لثقايف و�ل�سيا�س������ي �ملت�س������اعد مل ينعك�س 

�سلبياً على هذه �لعالقات، بحيث خ�رض بع�س 

أو ��س������تبدلهم باآخرين من باب �لرتفع  أولئك � �
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و�ل�سعور بالتميز. على �لعك�س من ذلك؛ كان 

ير�قب نف�سه بق�س������وة عرب �لعمل نف�سه. فال 

أنه ك�سب �أ�س������دقاء جدد�ً، ولكنه ظل  �س������ك �

حري�ساً على �أ�سدقائه ورفقائه من �جلري�ن 

ن يُكن مودة  و�حلي و�ملدر�س������ة، وه������و �إىل �الآ

خا�سة لهوؤالء جميعاً، رغم �لتباعد �جلغر�يف 

و�الختالفات �ملحتملة يف �ملو�قف ووجهات 

�لنظر و�ملو�قع.

أت������ي �ل������كالم عل������ى زم������رة  والب������د �أن يا

�س������دقاء، �لذين تعرفت �إليهم  طريفة من �الأ

ع������رب قناتني �ثنت������ني، قناة �ملطالع������ة، وقناة 

�ملو�سيقى و�لغناء. فمن طرف �أول، كان عقد 

�خلم�سينيات مرحلة مزدهرة لقر�ءة ما كان 

أدباء �س������وريون ولبنانيون وعر�قيون  كتاب و�

ولك������ْن  �لدوري������ات،  بع�������س  يف  يقدمون������ه 

خ�سو�س������اً ما كان ينتجه م�س������طفى �سادق 

�لر�فعي وم�سطفى لطفي �ملنفلوطي وعبا�س 

حممود �لعقاد و�س������المه مو�سى، وعلى نحو 

خا�س طه ح�سني. وهوؤالء جميعاً م�رضيون؛ 

مما يظهر �أن ق�سطاً كبري�ً من �إنتاج �لثقافة 

جمال- من م�رض يف  �لعربي������ة �نحدر –يف �الإ

آنذ�ك،  تر�ثها �ملمت������د، �حلديث و�ملعا�������رض �

ويف حتّفزها باجتاه تغيري �سيا�س������ي �سيرتك 

ب�سمات هامة يف م�رض كما يف �لعامل �لعربي 

�إن ما نعنيه هنا هو »ثورة يوليو«، �لتي جاءت 

�س������ادة �إىل �أن ما  باحلرك������ة �لنا�رضية؛ مع �الإ

حدث يف �س������ورية يف �لعقد ذ�ته جت�س������د يف 

أّويل للم�رضوع �ل�سيا�س������ي �لربملاين  � نهو�������س 

�لدميوقر�ط������ي �أوالً، ويف خط خمالف لذ�ك 

ومناه�س له، يف �خرت�ق �ملجتمع �ل�سوري من 

بل حركات �نقالبية ع�س������كرية جنحت يف  قمِ

�سع�س������عة ذلك �مل�رضوع، ويف �لتهيئة لدخول 

�سورية �سعيفًة يف �لوحدة مع م�رض ثانياً.

لقد كانت ث������ورة يوليو بحْظرها �ملجتمع 

�ل�سيا�س������ي و�حلزبي، و�حلركات �النقالبية 

�ل�س������ورية �لتي �نته������ت �إىل حقب������ة �لوحدة 

�لعرج������اء، ب�س������بب �نطالقها بعد ت�س������فية 

�ملجتمع �ملماثل كذلك هنا يف �س������ورية. لقد 

كان ذلك جمتمعاً مبثابة �لتاأ�سي�س لدكتاتورية 

�أغلقت وّعطلت �حلياة و�حلر�ك يف »�لقطر 

�ل�س������مايل« و»�لقط������ر �جلنوب������ي«، و�أتت يف 

نهاية �ملطاف على �لوحدة ذ�تها: لقد ُزّج يف 

�ل�س������جون من كان باإمكانهم �حلفاظ عليها 

و�لدفاع عنه������ا. كان غب������اًء تاريخياً فاح�س 

�لداللة و�لعقابيل، وخ�سو�س������اً �أن ذلك �أتى 

على �أيدي فئات ممن �س������اغ ��س������رت�تيجيته 

أ�س������ا�س �لفكر �لقومي �لعربي و�لوحدة  على �

�لعربية، ي������د�ً بيد مع من حتّول –يف حينه- 

�إىل رم������ز �لن�س������ال �لعربي، عب������د �لنا�رض. 

كالهم������ا، عب������د �لنا�رض و�حلرك������ة �لقومية 

�لوحدوية يف �سورية كانا �ملدماك �لذي حمل 

عو�مل �لنخر و�لت�س������دع. فلقد نظر هوؤالء 
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�إىل �لوحدة �لقومية بني �سورية وم�رض لي�س 

كفعل ��س������رت�تيجي يف تاريخ �لعرب �حلديث 

و�ملعا�������رض، و�إنا هم �أخ�س������عو� �لكفاح من 

�أجلها ل�رض�عات �سيا�س������ية وم�سالح حزبية 

و�سيا�سية �س������يقة؛ بالرغم من �أن جمموعات 

خري������ن �ملتحدري������ن يف معظمهم من  من �الآ

خرى  �لقوى �ل�سيا�سية و�حلزبية �لوطنية �الأ

)��س������رت�كية و�س������يوعية وقومية وبورجو�زية 

وطنية(، قد رفعو� عقريتهم حمّذرين منبهني 

جناز هائل للعرب، ال ميكن  �إىل �أن تاأ�سي�ساً الإ

فاق  حتقيقه بال�سوط و�لقب�س������ة و�إغالق �الآ

�أمام �ملجتمع �ل�سوري )و�مل�رضي(.

أَطاأ »�س������ن  كنُت يف ذلك �حلني قد بد�أت �

بلوغ �لر�سد �ل�سيا�س������ي«، مع خلفية فل�سفية 

و�سو�سيولوجية و�إيديولوجية �آخذة يف �لتنامي، 

و�إىل حدٍّ ما يف �لتما�س������ك. وب�رضعة فائقة، 

�أخ������ذْت عملية �إعادة بن������اء �لدولة و�ملجتمع 

خر �ل�سيا�س������ي يف  �لعام و�ملجتمع �ملدين و�الآ

وىل.  أ�سكالها و�سيغها وتو�سعاتها �الأ �سورية، �

كان »�لوليد« يلّوح للجميع بح�س������وره، �لذي 

أاّل يقفو� يف وجهه«: هكذ� �نت�رضت  عليه������م »�

يف �سورية �أقو��س �ملخابر�ت و�لع�س�س و�ملكتب 

�لثاين بقيادة عبد �حلميد �ل�رض�ج، بدالً من 

�أقو��س �لن�رض �ملّكللة بحو�ر�ت دميوقر�طية 

حقاً، ت�س������ع ن�سب عينيها �ل�س������وؤ�ل �لتايل: 

كيف ميكن حتويل �لقوى �حلية يف �س������ورية 

�إىل حامل �جتماعي تاريخي للحدث �جلديد 

�لعظيم؟ لقد بد�أت عملي������اُت حما�رضة تلك 

�لقوى، بهدف ت�سيُّدها وزجها يف �ل�سجون.

وكان �ل�س������اب يعي�س ذلك كغريه لكنه يف 

�لب������دء ر�ح –بح�سٍّ وطن������ي وقومي حّر نا 

يف زو�ريب حم�س وعرب �الطالع على بع�س 

م������ا كتبه »�حلكم������اء و�ملفك������رون و�ملجربون 

ورجال دولة و�سيا�س������ة« يف �لد�خل و�خلارج 

�س������فني �لذي �سيُدق يف  –ي�س������ع يده على �الإ
ج�س������د �لوحدة �لعتيدة. وعل������ى �لنحو �لذي 

 ، ح������د�ث يف تاريخ حيٍّ يقت�س������يه تط������ور �الأ

ر�ح �ل�س������اب �لطالب يلتفت �إىل �سخ�سيتني 

همية يف تاري������خ �أمتيهما: �لزعيم  بالغتْي �الأ

ملانية  ملاين �لذي حقق �لوحدة �الأ �ل�سيا�سي �الأ

»باحلديد و�لنار«، كما قيل، وهو ب�س������مارك؛ 

و�ملفك������ر �ملنا�س������ل �لعرب������ي )�حللبي( عبد 

�لرحمن �لكو�كبي، �لذي ر�أى يف �ال�ستبد�د- 

باأ�سكاله �ملتعددة )�ل�سيا�سي و�ملايل و�لثقايف 

أك������رث �لطرق حتفي������ز�ً على  و�ل�س������لطوي(- �

�النحطاط و�خل������ر�ب و�لف�س������اد و�خليانة. 

فلّم������ا مل يكن حمتم������اًل �أن يوجد »ب�س������مارك 

عربي« ب�سبب �ل�رضوط و�لظروف �لتاريخية 

آنذ�ك،  �لعربية و�لدولية �حلديثة و�ملعا�رضة �

فقد كان على �ملعنيني �أن ال يفّرطو� بالوحدة 

ب������ني م�رض و�س������ورية يف ظل تعطيٍل م�س������بق 

ال�س������تمر�رها عميقًة متطورة و�أنوذجاً حّياً 
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لعمليات توحيدي������ة �أخرى بني �أقطار عربية 

أو �أخرى، وعرب �إناط������ة مهمات بنائها لقوى  �

أْن لي�س من �س������اأنها ومن قدرتها �لقيام  ظهر �

مر فيما يت�س������ل ببناء  بتلك �ملهمة؛ وكذ� �الأ

������ه �ال�س������تبد�د و�ال�س������تفر�د  أ�سُّ نظام دولتي �

ويل بال�سلطة عرب �أجهزة خمابر�تية فا�سدة  �الأ

وُمف�س������دة: لقد ُو�س������عت يف »دولة �لوحدة« 

وىل ملا �س������يتكون الحقاً  �س������ا�س �الأ �أحجار �الأ

منية«. )ويعرتف  حتت م�س������طلح »�لدولة �الأ

�ل�س������اب �جلامعي �أن تو�س������له بعد �أكرث من 

خري كان م�رضوطاً بالبحث  عقدين �إىل هذ� �الأ

يف �لتاريخ �ل�سيا�سي �ل�سوري، خ�سو�ساً منذ 

ما بعد �ال�ستقالل(.

حد�ث �ملاأ�ساوية  مل ميّر ذلك �ل�رضيط من �الأ

برفق وهدوء و�سكينة و�س������عور بالر�سا �أمام 

�ل�س������اب، بل ر�ح يُحدث قالقل و��سطر�بات 

أ باقتح������ام �النقالبات  يف حيات������ه. لقد ب������د�

�لع�س������كرية للم�س������ار �ال�س������تقاليل �لتنموي، 

خفاق �لتوحيدي، مرور�ً  و�نتهى �إىل كارثة �الإ

بحرب فل�س������طني وقر�ر �لتق�س������يم، وبهزمية 

�ل�������67 �ملريرة و�ملذل������ة. فم������اذ� بعد؟ كيف 

أ؟ وقد ظل هذ�  أين يبد� �ست�س������ري �أموره، ومن �

�ل�سوؤ�ل يفر�س نف�سه عليه، فيجعله ي�ستعيد 

ثانية وثالثة ذلك �ل�رضيط وما �رتبط به من 

أم������ا ما يرغ������ب د�ئماً �أن  »نرثيات«�س������غرية. �

خرية، فهو ما فوجئ  ي�س������تح�رضه من هذه �الأ

وىل  يام �الأ به من حو�دث ج������رت يف �أحد �الأ

للوحدة يف ح������َرم �جلامعة: كانت جمموعات 

من �لن�سطاء �لطالب قد �أعلنو� حرباً �سعو�ء 

على زمالء لهم من �لطالب، �لذين الحظو� 

آر�ءهم كلها  أنهم ال ي�س������اطرونهم مو�قفهم و� �

حول �حل������دث �جلدي������د، �لوح������دة؛ فهوؤالء 

أ�س������ئلة كربى حول �مل�سري  �الأخريون طرحو� �

�لقومي، ومعه حول �لتحوالت �لدميقر�طية 

يف كلٍّ م������ن م�رض و�س������ورية، �لالزمة لتحويل 

�لوجود �لوح������دوي �جلديد م������ن �لقلق �إىل 

�ال�ستقر�ر، فالبناء �لتاريخي �لو�عي.

لق������د هوجم �ل�س������اب �لطال������ب )وغريه( 

أولئ������ك، و�أوذي يف وجهه على يد  من قب������ل �

آخ������ر �س������وري. ويف �للحظة  طال������ب �أردين و�

أُعلن عن توقيف �لدر��س������ة �إىل �أجل  ذ�ته������ا، �

غري م�س������مى، فدخل �ل�س������اب يف دو�مة من 

�لتفّك������ر و�لتاأمل فيما ر�ح يحّل يف �لبلد ويف 

حياته �ل�سخ�س������ية. كان ذلك مبثابة مقدمة 

أف������ق جدي������د من  آف������اق �أو يف � للدخ������ول يف �

حياته: كيف يرد عل������ى �حلماقات �ملتتالية، 

�لتي ر�ح يتعر�س لها يف جمتمع يتحول عنف 

�لدول������ة فيه �إىل حالة يومية على �جلميع �أن 

يقبلها و�أن يتكيف معها مع �ل�س������كوت عليها، 

�إذ� حلق������ت به؟ ما م�س������ري »�مل�رضوع«، �لذي 

ر�ه������ن عليه يف يفاعته ويف حا�رضه ك�س������اب 

جامعي، وملاذ� مل تكت�س������ف �لقوى �ل�سيا�س������ية 
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و�حلزبية )ورمبا كذل������ك �لثقافية( خطوطاً 

عمومية تنظ������م �لعالقات فيما بينهم، بعيد�ً 

خر ما ور�ء  عن �رض�عات عبثية متّكن ل� »�الآ

جوبة قد  �حلدود« عودته �إىل �سورية؟ كانت �الأ

�لتقطها باأ�سى من خالل ممار�سات �نقالبية 

ع�سكرية و�سيا�سية و�أمنية، وكذلك من خالل 

�إيديولوجي������ات تعتمد �ل�س������مولية �لكلية )ال 

ر�أي �إال ل������ر�أي و�ح������د وال وج������ود �إال حلزب 

أو �ل�س������مولية �جلزئية )ال وجود �إال  و�حد(، �

حل������زب قائد و�حد ولر�أي مهيمن و�حد، مع 

آر�ء و�أحز�ب �أخرى ت�سري يف  �لت�ساهل بوجود �

�سا�س يف م�سار ذ�ك(. �لعموم و�الأ

خذ يف �النغما�س يف  وقد كان �ل�س������اب �الآ

�ل�س������اأن �ل�سيا�سي، يد�ً بيد مع �ل�ساأن �لثقايف 

و�لتح�سيل �ملعريف، يالحظ �أن عاملني �ثنني 

كان������ا من ور�ء تل������ك �لتحوالت يف �س������ورية، 

�نك�سار �مل�رضوع �لوطني �لربملاين من طرف، 

و�لتاأثري�ت �لكثيفة �لت������ي ر�حت تتحدر من 

�الحتاد �ل�س������وفييتي و�ملفاهيم �لتي �قرتنت 

بها، مثل �حلزب من طر�ز جديد ومن حيث 

هو �لقوة �لقائدة للدولة و�ملجتمع، و�اللتز�م 

أ �لدميوقر�طية  �لقطع������ي باآر�ئه وفق مب������د�

�ملركزية، و�لدميوقر�طية �ل�س������عبية مع زيف 

�لدميوقر�طية �لربملاني������ة، �إلخ. بيد �أن �أمر�ً 

�آخر �أخذ يلتحق بذينك �لعاملني، لي�سهم يف 

�إ�س������عاف فكرة �لتعددية مبختلف تعبري�تها، 

ويف مزيد من �لتكري�س لفكرة �لتما�سك و�لقوة 

�لد�خلية �ملهددة من خارج، �س������و�ء �ت�س������ل 

أم باملجتمع. وكان  أم بالدولة � مر باحلزب � �الأ

من �لتجلّيات �لكربى لتلك �لو�سعية بعو�ملها 

أ  �لثالثة، ذلك �لتجلي �لذي مّت �سوغه باملبد�

�ل�سهري: ال �س������وت يعلو فوق �سوت �ملعركة. 

وبه������ذ�، كان �لطريق قد ُمّهد باجتاه ق�ْس������م 

نى �حلي������اة، و�ملجتمع، و�لدولة و�جلامعة،  غمِ

�سارة  و�حلزب، ومركز �لبحوث وغريه؛ مع �الإ

أ كان ميك������ن �أن يُقر�أ يف  �إىل �أن ذل������ك �ملب������د�

�س������وء �لتعددية و�لغنى يف �لفكر �ل�سيا�س������ي 

وجه������ه  يف  و�ل�سو�س������يولوجي،  و�لفل�س������في 

�لنظ������ري خ�سو�س������اً، دون وجهه �لتطبيقي. 

وقد تدّعم ذلك يف �س������خ�س �ل�ساب، بعد �أن 

�لتقط ما �عت������ربه جوهرة يف »منهج« �لنظر 

�سياء. و�أف�س������ح ذلك عن نف�سه، حني  �إىل �الأ

أ كتاب������اً مرتجماً ع������ن �لفرن�س������ية؛ ولعل  قر�

عنو�ن������ه كان )كارل مارك�������س- تاأليف هرني 

لوفيڤ������ر(. فلقد نقل �ملوؤلف عبارة �س������عرية 

ملاين غوته ر�أى  عن �ل�ساعر و�لفيل�س������وف �الأ

فيها مارك�س تعبري�ً منهجياً نظرياً ملنظومته 

�سا�سية. �أما �لعبارة فهي �لتالية:  �لفل�سفية �الأ

كل نظرية رمادية، يا �س������ديقي، �أما �حلياة 

كرث عمقاً وروعة! فهي �الأ

❁    ❁    ❁

تلك �أفكار وهو�ج�س وت�سوفات وخماوف 
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ر�حت تنثال يف حياة �ل�ساب �جلامعي، �لذي 

أُرغ������م –مع غ������ريه من �ل�س������باب و�لفتيات-  �

على �لتوق������ف عن �حل�س������ور �جلامعي. بل 

هو الح������ظ �أن �حل�س������ور �جلامعي من قبل 

بل رجال  هوؤالء حتّول �إىل م�س������يدة لهم من قمِ

�ملباحث و�ملخابر�ت، بدالً من �أن يكون �إبحار�ً 

عميقاً ومعمقاً يف �سوؤون �لعلوم �الجتماعية 

ن، كما  دبية. وهو يحاول �الآ ن�س������انية و�الأ و�الإ

حاول �س������ابقاً، �أن يتذكر متى وبح�س������ور َمْن 

�أطلق هذه �لفكرة. وهو يرجح �أن تكون �إحدى 

�لطالبات �لزميالت هي �لتي �س������معت ذلك، 

ونقلت������ه �إىل »�ملرجعية« �جلديدة يف �ملجتمع 

�ل�سوري. لقد دخل �ملجتمُع �ل�سوري يف حال 

جديد، ر�ح ي�س������ّيق على �ل�سّجان و�ل�سحية 

كليهما. كان على �ل�س������اب، كذلك، �أن يفقد 

�سدقاء د�خل �جلامعة  �لكثري من �لزمالء و�الأ

ن�سانية  أو �أن ي�س������يق �لعالقات �الإ وخارجها، �

أف������ر�د �لزمرة �لطريفة،  معهم. ومن هوؤالء �

�لتي �أوردُت ذكرها قب������ل حني. وكان هوؤالء 

ثالث������ًة، هم نور�س �لوفائي وعبد �حلق عّبود 

وحممود �لفاخ������وري. وقد كانو� من �لنماذج 

ن�س������انية �لنبيلة –بعجرهم وبجرهم. وقد  �الإ

ول و�لثالث، ليرتكا فر�غاً �إن�س������انياً  ت������ويف �الأ

عميق������اً يف حياتي. �أما �لث������اين –و�أمتنى له 

�لعي�������س �ملديد �ل�س������عيد- فق������د ربطتني به 

رو�بط �س������د�قية عالية، كما كان �حلال مع 

�ل�س������ديقني �لفقيدين. ولع������ل عنا�رض تلك 

�لرو�بط مع �ل�س������ديق �ملذكور �أن تتمثل يف 

أربعة: �مل�ساك�سة �جلميلة وغالباً  ثالثة �أو يف �

دب؛  �ملثمرة يف �س������وؤون �لفك������ر و�لثقافة و�الأ

و�ال�س������تمتاع بالف������ن �ملو�س������يقي و�لغنائي –

خرين خ�سو�ساً مع  و��سرتكنا يف ذلك مع �الآ

م������ن كان منهما فناناً حقيقياً ميار�س �لعزف 

على �لعود مع تلحني قطع مو�سيقية �أحياناً، 

و�أعن������ي به حمم������ود �لفاخ������وري؛ و�الهتمام 

ب�س������وؤون �ملطالعة و�أدو�تها �ملتمثلة خ�سو�ساً 

ببع�س �لدوريات و�لق�س�س و�لرو�يات. وقد 

يُ�ساف �إىل ذلك عن�رض �آخر يظهر –�أحياناً- 

و�س������اع  يف �س������يغة تب������ادل �ل������ر�أي حول �الأ

�ل�سيا�سية �لقائمة يف �لبلد.

فح������ني دخلت �س������ورية يف نفق �ملفاعيل، 

�لتي �أف�ست �إليها �لوحدة بني م�رض و�سورية 

يف عام 1958 وما تاله، ر�حت تلك �لرو�بط 

تته������اوى �س������يئاً ف�س������يئاً. لقد تبني لل�س������اب 

�سدقائه �أن �ل�سد�قة ال ت�ستمر وال تثمر،  والأ

�إال �إذ� �نغر�س������ت يف مهاد عميقة من �حلرية 

�ملجتمعي������ة و�لذ�تية. فتبعرث �ملعنيون �إياهم؛ 

م������ر ذ�ته على م�س������توى جمموعة  وحدث �الأ

حلّي  �س������دقاء جمعتنا وحدة � �أخ������رى من �الأ

عم������ار �ملتقاربة و�الهتمام������ات �لثقافية  و�الأ

و�س������يء من �ل�س������اأن �ل�سيا�س������ي. وكان هوؤالء 

أبناء  أنهم كانو� »� أولئك؛ ذلك � أق������رب �إيّل من � �
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حارة«، �لتقيتهم ب�سهولة، ودون عناء �لبعد. 

كانو� ه�سام �لعدوي وممدوح �إدري�س و�سفوح 

�لطويل. وح�س������ب بع�������س �لتقاليد �لتي درج 

عليه������ا كثري من تالمي������ذ �ملد�ر�س يف حينه، 

فقد كن������ا نحن �لثالثة نلتق������ي يف و�حد من 

ماكن �لتالية: يف بي������ت �أحدنا )وغالباً ما  �الأ

حدث ذلك عندي وبدرجة �أقل عند ه�س������ام 

�لعدوي(، وكان ذلك بهدف �لدر��سة؛ وثانياً 

يف جامع �ل�س������يخ عبد �ل�سالم، حيث �لهدوء 

�لكام������ل و�جل������ّو �للطيف �لبارد يف ف�س������ل 

�ل�سيف مبثابة حت�سري لالمتحانات؛ وثالثاً 

بر�ر �أو جامع »حتت  على م�ساطب جامع �الأ

�ملئذنتني«، وذلك لل�ّس������مر و�لت�س������لية و�للقاء 

برفق������اء �آخرين، مثل عدن������ان و�أخيه خمتار، 

�إ�سافة �إىل �إخوة ممدوح �إدري�س و�بن عمٍّ يل 

يقيم قريباً من ذلك، هو عفيف.

و�إذ� كان ذل������ك يحدث يف �ملوقع �ملذكور، 

فقد علمت �أن �لدكت������ور عبد �لكرمي �ليايف 

ن حمل  ّ أو�ئل �ل�سوريني مممِ –وكان و�حد�ً من �
لقباً �أكادميياً عالياً من �أوروبة )فرن�سا(، هو 

�لدكتور�ه يف �لفل�س������فة ويف عل������م �الجتماع 

وغريهم������ا، ويّدر�س –يف حين������ه- باجلامعة 

�ل�س������ورية )وقد �أ�س������بحت الحق������اً: جامعة 

دم�سق(. وملا كان �لو�سع �جلديد �مل�سطرب 

يف �س������ورية ق������د حت������ول �إىل م������ا يقرتب من 

ْعر« -وكان هذ� يطلق يف حم�س ورمبا  »�ل�سِّ

يف مدن ومناطق �س������ورية �أخ������رى ليعرّب عن 

��س������تفحال حالة مر�سية معينة وهيمنتها يف 

أثناء تلك �ملر�حل، كما قد تكون  �ملدين������ة يف �

كلمة »�لطاعون« مر�دفة لتلك وتعبري�ً عنها- 

فقد �نطلقت حالة من �لقلق �مل�س������تقبلي يف 

أو�ساط �سبابية وطالبية، ت�سعى للخال�س عرب  �

�لهجرة �إىل بالد وعو�مل �أخرى، طلباً للدر��سة 

أو �ل�سالمة �أو هذه جميعاً.  أو �لعي�س �ملريح � �

وقد ر�حت هذه �حل������االت �لعملية تُعمق ما 

كان �ل�س������اب �جلامعي قد �أخذ يو�جهه على 

�سعيد �لفكر �لنظري عرب قر�ء�ت �قت�سادية 

أ باأن  وعلمية جامعية. فكما كان ي�س������مع قر�

�ال�ستثمار �القت�سادي يهرب من �ال�سطر�ب 

�الجتماعي، فقد و�س������ل –كذل������ك- �إىل �أن 

ب������د�ع �لفك������ري و�لثق������ايف و�لفني وغريه  �الإ

يه������رب من �لبلد�ن، �لتي تغيب عنها �حلرية 

وتهمني فيه �لدكتاتورية.

و�س������بق يل �أن �ّطلعت على فكرة ع�سرية 

ل������دى عبا�س حممود �لعقاد يف كتاب له حول 

�س������الم«، وهي �العتقاد باأن �لف�سيلة ال  »�الإ

�س������الم –من ثم-  تن�س������اأ من �لرذيلة، وباأن �الإ

مل ين�س������اأ من »�لرذيلة �جلاهلي������ة«، و�إنا هو 

–يف ظه������وره- ق������د �نبث������ق من ذ�ت������ه �أو من 
�ل�س������ماء )و�س������وف يجد الحق������اً تعبري�ً عن 

عملي������ة �النتقال تلك هو �لقطيعة �لتاريخية 

و�ملعرفية و�لقيمية �إلخ �لتامة بني �ل�س������ابق 
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أربكتني �لفك������رة �ملذكورة  و�لالحق(. وق������د �

منهجي������اً وتاريخياً، بل جعلتن������ي �أقف �أعزل 

وجمرد�ً من كل عنا�رض �لكفاح �لتاريخي يف 

�س������بيل �لتغيري يف �ملجتمع �ل�سوري و�لعربي 

�لعام. وملا كنت قد �أخذت على نف�سي ومنذ 

وىل �أال ��ستكني لر�أي و�حد، فقد  يفاعتي �الأ

وىل  خر« وباإمكاناتي �الأ بحثت عن »�لر�أي �الآ

�ملتو��س������عة، يف م�س������ار �لفكر و�لعلم تاريخاً 

ور�هناً. وعلى هذ�، كان �ل�س������وؤ�ل �لوجودي 

�لتايل ق������د و�جهني: كيف تك������ون �أنت �أنت، 

ن نف�س������ه عل������ى م�س������وِّغك  وحتاف������ظ يف �الآ

خر؟ لقد عدت  ول و�إقالعاً لالآ ��ستمر�ر�ً لالأ

�إىل عّدتي �لفكرية عرب قر�ء�ت مكثفة فيما 

�عتربتُه و�عتربه �آخرون بو�كري �لفكر �لب�رضي 

عامة، و�لعربي بكيفية خا�سة، والم�سُت بع�س 

ما بحثُت عنه: جدلية �ملت�س������ل و�ملنف�س������ل، 

�ملت�سل منف�ساًل و�ملنف�سل مت�ساًل؛ و�لرت�كم 

�لتاريخ������ي، وجدلي������ة �لد�خ������ل و�خل������ارج، 

و�لتاريخ و�لرت�ث، �إلخ.

كان ذلك ذ� �أهمية بالغة بالن�سبة لل�ساب 

�جلامع������ي، خ�سو�س������اً يف �س������بيل �خل������روج 

من �لورط������ة �جلديدة يف حيات������ه �جلامعية 

و�ملجتمعية. وهذ� ما جعله يبحث يف �أناط 

�حلكم �ل�سيا�س������ي، وخ�سو�س������اً منها �حلكم 

�لدكتاتوري، وما ي�س������ّوغه م������ن فكر يتو�فق 

معه، �أي �لفكر �لدكتاتوري. وو�س������ل �ل�ساب 

�جلامعي عرْب متْدُم������ده يف �لبحث فيما هو 

ب�س������دده، �إىل �أن لنظام �حلك������م �لدكتاتوري 

أ�س������باباً وحمفز�ت غزيرة وتدخل يف ن�س������يج  �

ن�س������اين بعموم������ه. لكن مرجعيته  �ملجتمع �الإ

�ملبا�������رضة �لعظمى �إنا ه������ي حقل �جلرمية 

وثقاف������ة �جلرمي������ة. وكان هذ� �لذي و�س������ل 

جاب������ة عن  ن �الإ �إلي������ه �رضوري������اً بامتي������از، الأ

�ل�س������وؤ�ل �لذي ر�ح يوؤرقه وهو ذلك �ملت�سل 

مبنهجية �لكفاح �لتاريخ������ي وباآلياته، غدت 

�رضورة ال�س������تمر�ره، بنحٍو ما، يف نظام حكم 

�سيا�سي �أ�س������در قر�ر�ً مبوت �ل�سعلة �ملتاألقة 

يف �ملجتمع �ل�س������وري. نعم! �إذن، كيف جنعل 

من �لرذيلة ف�سيلة؛ هذ� هو جماع �لقول يف 

�ملوقف.

و�إذ بلغ �لطالب �جلامعي هذ� �ملنعطف، 

�س������ّمم على �س������يء، ر�ح يقلّبه عل������ى �أوجهه 

�ملختلفة و�ملتناق�س������ة و�ملت�سارعة، و�ملتاآلفة 

يف �أحو�ل �أخرى. و�أخذ هذ� �لت�سميم يتحول 

������ا ينتظره من ��س������تحقاقات  �إىل تخطي������ط ملمِ

وو�جب������ات على �أ�س������عدة �لدر��س������ة و�لعمل 

و�لفع������ل �الجتماعي �ل�سيا�س������ي. وكان ذلك 

مبثابة �كت�س������اف روؤى وع������و�مل ر�حت تنفتح 

�أمام������ه ممتدة من حم�س �إىل �س������ورية، ومن 

أملانيا. ومل  هذه �إىل �لع������امل.. تركيا و�جنلرت� و�

كر ظلت تعانقه وت�س������ّده  ين�س حلظة ثالث فمِ

�سّد�ً، كان �لرجال �لعظام �لثالثة )هري�قليط 
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و�إبن ر�س������د وغوته( قد �س������ّخوها �إىل �لب�رض 

عامة:

ال ي�س������تحم �ملرء يف �لنهر مرتني؛ بد�ية 

�لعمل فكرة، ونهاية �لفكرة عمل؛ كل نظرية 

كرث  رمادية، يا �س������ديقي، �أما �حلياة فهي �الأ

عمقاً وروعًة؛ �إذن، بعد �ل�سوؤ�ل: ماذ� لو كنُت 

غ������ريي؛ جاء �جلو�ب: كيف �س������اأكون غريي. 

لكْن، ه������ْل بعَد �أن �رضُت عل������ى �لطريق �إىل 

غ������ريي، �نتقلُت من بد�ي������ة �إىل بد�ية �أخرى، 

أ  أم �أن ما بد� �نتق������ال �للقي������ط �إىل لقي������ط، �

�ل�س������اب يدخل غماره هو �أمر �آخر، ال يعرفه 

وال يقرتب منه ناهي������ك عن �اللتحام به، �إال 

قانيم �لثالثة: �فعْل ما �سئت، لكن  َمْن َخربمِ �الأ

حذ�ر من �أن تبيع نف�س������ك؛ م������اذ�، لو ملكَت 

�لعامل وخ�رضَت نف�سك.

اخلامتة:

عظم؟ لقد لطختنا بعار  أيها �النك�سار �الأ �

أنتمِ  رجالك �لقادمني من خر�ئب �لتاريخ؟ و�

أننا كالطود  يا جنمة �ل�سبح �لبهّية لك �لعلم �

نّغذ �ل�سري �إليك، ب�سوق وحكمة و�قتد�ر.

¥µ
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أنه  يوؤمن حممد عمر�ن �أن �ل�س������عر كاحلياة، وعليه �أن يتجدد با�ستمر�ر، و�

حني يحدث �لتجديد، ينبغي �أن يكون كلياً )�أي يف �ل�س������كل و�مل�س������مون معاً(؛ 

فال روح جديدة يف هيكل قدمي، و�لهيكل و�لروح معاً يجب �أن يكونا جديدين 

و�أن يحمال نب�س �لع�رض وروحه وق�ساياه.

�أما على م�س������توى �سكل �لق�سيدة؟ فقد حمل �ل�ساعر هم �لتجريب، وكتب 

ناط مز�وجة تنم عن قلق  يف كل �أناط �ل�س������عر �ملعروفة وز�وج ينب هذه �الأ

دب احلديث )املغرب(  باحث يف الأ

 العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمة

حممد عمران

املفتون بقيم احلب ون�ضارة الطبيعة

❁

˜

❁❁
د. حممد برغوتد. حممد برغوت
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بد�ع وح�س �ملغامرة، ثم ��ستقر يف �لنهاية  �الإ

أنها  ليعان������ق ق�س������يدة �لتفعيلة �لت������ي �أعلن �

كرث قدرة عل������ى �لتعبري عن جتربته وعلى  �الأ

متثل روؤ�ه.

�إال �أن �ل�سمة �لتي الزمت حممد عمر�ن، 

هي �سمة �حلزن، �حلزن �ل�سفيف ال �حلزن 

�ل�س������ود�وي، حزن يوؤطر روؤيته �ل�س������املة يف 

�حلي������اة. يقول يف معر�������س حديثه عن هذ� 

�حل������زن يف �إحدى �لندو�ت �لتي خ�س�س������ت 

لدر��سة جتربته �ل�سعرية:

»�إذ� كنتم تنطلقون م������ن �حلزن مفتاحاً 

لتجربت������ي �ل�س������عرية فاأنا معك������م.. ذلك �أن 

�حلزن �لذي عنه نتكلم، هو حزن من يحمل 

�س������ياء، وهم �إعادة ترتيب �لعامل  هم تغيري �الأ

وه������ذ� �حلزن يف ما �أذكر هو �لذي ر�فق كل 

�حلامل������ني بالتغيري منذ �لبد�ية.. بهذ� �ملعنى 

�إن مفتاح جتربتي �ل�س������عرية ينطلق من هذ� 

�له������م بدء�ً م������ن �لهم �لقوم������ي �لذي هو يف 

�سل م�رضوعي �ل�س������عري و�سوالً �إىل �لهم  �الأ

ن�س������ان يف م�سريته على هذ�  �لب�رضي، هم �الإ

�لكوك������ب ويف معاناته، يف ن�س������اله من �أجل 

حياة �أكرث دفئاً و�أمناً و�س������الماً«. من مد�خلة 

�ل�س������اعر مبنا�س������بة تكرمي������ه يف مهرج������ان 

ول يف �ملالجة )م�سقط  �ل�سنديان �ل�سعري �الأ

أ�س �ل�ساعر(. ر�

لقد خا�س �ل�ساعر �ملبدع حممد عمر�ن 

أربعة عقود م������ن �لزمن ونيف  عل������ى �متد�د �

جتربة �إبد�عية مرموقة، كان حري�س������اً فيها 

على �لهمني: �لقوم������ي و�لوطني، و�متزجت 

ر�س و�لطبيعة،  هذه �لتجربة يف ن�سجها باالأ

أ�س������ئلة �لوجود مرفوعة  وعانقت يف عمقها �

�إىل �أفق غنائ������ي يفي�س �إن�س������انية وعذوبة، 

أنه حمل �لق�سيدة هم �لتجريب ونزعة  كما �

جت������اوز �لناجز حتى ل������و كان من �إجنازه هو 

نف�سه.

ن�س������اأ حممد عمر�ن يف بيئة ريفية )قرية 

�ملالجة(، ونزح �إىل دم�سق؛ �ملدينة �ل�ساخبة 

ليبحث عن تو�زن������ه �ملفقود يف �لقرية ولكن 

دون جدوى؟ لقد �س������دمته �ملدينة و�أده�سته 

نها مل تع������رتف به ومل  أ�س������عرته بالنق�������س الأ و�

ت�ستجب لرغباته، ففي ق�سيدة: »ثالث وجوه 

للريح« يقول:

»باحثا يف مدائن اجل�شد الزرقاء

عن رايتي واأخباري 

عن خيول اأغزو بها �شهرزادي

مل اأجد اأر�شها الق�شية

اأر�شها البكر

مات �شيفي، ونامت جمراتي

و م��ا اه��ت��دي��ت اإل��ي��ه��ا« اأغ���ان على ج��دار 

جليدي«�ش�13

أة،  خف������اق يف �لبحث ع������ن �ملر� وهذ� �الإ

�س������يتكرر عند �ل�س������اعر يف بحثه عن عالقة 
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ر�س  �س������حية مع �لوطن، ولذلك فهو يرى �الأ

عقيمة:

»ب���اح���ث���ًا يف مم���ال���ك ال���وط���ن ال��ط��ال��ع 

كال�شوء

عن م�شافة وجهي

).....(

راأيت وجهي يدمي، ي�شتبي رجعت

اأر�شي اإىل عمقها

مزقت اأغنيتي

وعدت اأحمل تاريخي الذي ذبحا«

حممد عم������ر�ن، من دي������و�ن »�أغان على 

جد�ر جليدي«�س138.

هكذ� قرر �ل�ساعر �لعودة �إىل قريته لعله 

أنه  يعيد تو�زنه �لذي فق������ده يف �ملدينة، �إال �

يكت�سف �أن �لقرية قد ت�سوهت و�أ�سبحت �أكرث 

تخلفاً و�إيالماً، يقول يف ق�سيدة »�لعودة«:

»حينما عدت مل اأجد بيت جدي

»خربه« �شار، مهجعًا للدجاج

توتة الدار حيث كان مقيلي

يب�شت، �شارت احلواكري »اأرعا�شا«

مل يبق مطرحًا للورود«. نف�ش امل�شدر �ش 

.139

هكذ� تبدو قرية �ل�س������اعر م�سوهة و�أكرث 

حباط يخيم  أ �الإ تخلفاً و�إيالم������اً. ومن ثم بد�

على �ل�س������اعر ليفق������ده تو�زنه وي�س������لمه �إىل 

�حلزن �ملمت������زج باملحبة، فهو �لبل�س������م وهو 

�لعلق������م يف نف�س �لوقت. وع������ن هذ� �حلزن 

يقول يف ق�سيدة »�لعودة«:

مثلي  امل�شاكني  خبز  املحبة  اأن  »اأع����رف 

ومثلك

اأن املحبة زوادة الفقراء

واأعرف اأن املحبة مرياثنا املتبقى

حينما �شارت العربات م�شارف

و الراكبون �شيارفة«

مل  و مي������ر قط������ار �لعمر بني �حل������زن و�الأ

و�لقهر وهو يناديه:

»يا اأيها القطار ال تقف

يا اأيها القطار

رحلتنا طويلة

و ليلنا بال قرار

هذا دفرت الركاب«.

و ي�ستعر�س دفرت �لركاب يف ديو�نه »مرفاأ 

�لذ�كرة  �جلديدة« مبر�رة وخ�سية، فال يجد 

غاين: �لعز�ء وال بع�سه �إال يف �الأ

غاين تفتح زرق املواين »لوال االأ

كنا اغرتبنا

غاين �شفائن اإنقاذنا لغرقنا لوال االأ

غاين بهار..« لوال االأ

لق������د �آىل حممد عمر�ن على نف�س������ه �أن 

يجاب  يقاوم �ل�س������لب و�ل�س������عف كي يعزز �الإ

و�لقوة، و�أن يكافح �ملوت كي تنت�رض �حلياة، 

فج������اء ديو�نه 0 »�أغان عل������ى جد�ر جليدي« 

أ�سعار تتع�سق �حلركة و�حلياة وتتوق  باكورة �
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أ�س������عار  للتق������دم و�النطالق. �

و�ل�س������بات،  �جلم������ود  تك������ره 

لقد  غالل.  و�الأ �لقيود  وتلعن 

غن������ى للجليد وكله �أمل يف �أن 

يذوب، لينبت �لع�سب وتنفتح 

ر�س  �الأ وتكت�س������ي  �لرب�ع������م، 

�سند�ساً من خ�رضة:

أكاليل  »ملن �لو�س������ادة من �

�جلبل؟

ملن ال�رسير مزنرا بالع�شب؟

�����ش����دوره����ن  مل�����ن حت�����ل  و 

مهات؟ االأ

اأث�����داء  اأن  ل���و  ك��م��ا  ط��ف��ل 

البنات

طفحت لرت�شعه الع�شل..؟

�إنه �ب������ن �لطبيع������ة �لبار 

يع�س������قها ع�سقاً �سوفياً، غنى 

أ�س������جارها،  لزهورها وورودها، �أع�س������ابها و�

بحوره������ا ووديانها، جباله������ا وبطاحها بلغة 

ن�رضة فتية، وحتول بني �أح�س������انها �إىل طفل 

ثد�ء �لتي تطفح  أثد�ء �لبنات، تلك �الأ ير�سع �

�سخاء�ً لرت�سعه ع�ساًل:

»اأقول لكم

زهرة الغ�شن �شوداء

اأدعو اإىل وردة الروح

خ�رساء

اإين ر�شول الربيع«.

و�ملتاأمل يف �ملنت �ل�سعري ملحمد عمر�ن، 

ي�ستنتج �أن روؤ�ه �ل�سعرية تتمحور عنده حول 

أبرزها: أ�سا�سية، ومن � مقوالت �

ر�س و�لوطن. أة و�حلب: كرمزين لالأ �ملر�

�حل������زن �لوج������ودي: كتعبري ع������ن توحد 

�سويف مبظاهر �لكون �لطبيعية.

و م������ن �أج������ل �لتعبري عن ه������ذه �ملقوالت 

�سا�سية يف �س������عره، حمل �ل�ساعر حقائب  �الأ

حزنه، وطاف بها �أرجاء �لعامل، بني در�س������دن 
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آ�س������يا  ودم�س������ق، بني دم�س������ق وبنغازي، بني �

و�لهند �إىل طرطو�س ثم �ملالجة.

الك���ون  مبظاه���ر  ال�ش���ويف،  التوح���د 

الطبيعية:

تب������دو عالقة �ل�س������اعر مبظاه������ر �لكون 

�لطبيعي������ة وكاأنها عبارة ع������ن �رتباط قدري 

ال ي�ستطيع �ل�س������اعر �أن ينفلت منها، ولذلك 

جن������ده كثري �الرت������د�د �إىل ع������امل �لطبيعة �إذ 

جندها حا�رضة يف متنه �ل�سعري ب�سكل الفت 

للنظر.

زرق« يح�رض  حم������ر و�الأ فف������ي ديو�نه »�الأ

�لبح������ر باعتباره رمز�ً لدالالت عميقة، طعم 

م������ن خالله، حممد عمر�ن بوحه �ل�س������عري، 

وجعله قادر�ً على �مت�سا�س �حلزن �ل�سفاف 

و�حل������زن �لوج������ودي �ل������ذي كاد �أن يفق������ده 

تو�زنه.

و ينم تعامل �ل�س������اعر مع رمز �لبحر عن 

ثر�ء ت�سويري مده�س، وطاقة تاأويلية ��ستطاع 

لق و�لعمق يف  بو�ساطتها �أن مينح ق�سائده �الأ

�آن معاً. فالبحر عنده غني بدالالت �لغمو�س 

-�خل�سب- �لع�سق - �لغربة.. �إلخ.

و قد �رتبط �لبح������ر كرمز وظفه حممد 

عمر�ن باملكان ذي �ملدلول �ل�سعوري �خلا�س، 

أ�سلوبياً حديثاً  ذلك �أن هناك مظهر�ً بالغياً و�

وظفه �س������عر�ء �ل�ستينيات يف �سورية يعرب عن 

خ�سو�سية يف مو�قف �ل�سعر�ء من و�قعهم. 

وه������و نوع من »�لذوبان �لك������وين« وهو عبارة 

مكنة. كما  �سياء و�الأ عن تعاطف رمزي مع �الأ

ذهب �إىل ذلك بع�س �لد�ر�سني. 

قد ي�س������ل بال�س������اعر �إىل درجة �الحتاد 

�لذي يفر�س عالقات متبادلة و»مر��س������الت 

�س������ميمية و�رضي������ة بني �ل�س������اعر و�ل�س������يء 

�ملح�س������و�س يف�س������ي ب������ه �إىل �أن يتخذه رمز�ً 

لوجد�نه و�أفكاره..

يقول �ل�ساعر يف ق�سيدة بنغازي:

»اأنا والبحر عا�شقان عتيقان

كربنا يف غربة احلزن

�شيعنا مفاتيح حبنا

فت�رسدنا 

مننا على عراء الليايل

اأنا والبحر غربتان

له منفى باأعماقه

ويل قاع منفاي

ل��ن��ا ���رسف��ة ع��ل��ى ب���ن���غ���ازي« م���ن دي��وان��ه 

زرق« �ش14-13. حمر واالأ »االأ

❁    ❁    ❁

�إن جمم������وع �ل�س������ور يف هذين �ملقطعني 

�ل�س������عريني تعاطفية، يتم فيه������ا �لتعبري عن 
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�لعالقات �حلميمي������ة مع مظهر من مظاهر 

�لطبيعة )�لبحر(.

ول، يعترب حممد عمر�ن  ففي �ملقط������ع �الأ

أنه ي�سرتك مع �لبحر يف �لقدرة على �لع�سق،  �

لكنه لي�س �لع�س������ق �ملخ�سب �لذي ينعم فيه 

�لعا�س������ق بنعمة �حلب، بل �إنه �لع�س������ق �لذي 

�أف�س������ى به �إىل �لت�رضد و�لتيه و�حلزن، فنام 

على عر�ء �لليايل مثل������ه يف ذلك مثل �لبحر 

أ�س������قط علي������ه حالته �لنف�س������ية بغية  �لذي �

�لتوحد به و�لذوبان فيه.

و هذ� ما يت�سح بجالء يف �ملقطع �لثاين: 

�لذي ��ستطاع فيه �ل�ساعر ومبهارة فائقة �أن 

ي�سقط �لغربة �لتي ي�ست�سعرها يف د�خله على 

خر و�ملنفي يف �أعماقه.  �لبحر �ملغرتب هو �الآ

ويف ق�س������يدة »�لوريث« ي�س������بغ �ل�ساعر على 

�لبحر داللة �أخرى؛ معترب�ً �إياه رمز�ً للخ�سب 

أ�س������جار تثمر حباً على  و�لعطاء و�حلب، له �

�ساكلة طفل: ج�س������ده �ل�ساحل ووجهه �لريح 

وعيناه زهر �لربتقال. ثم مي�سي �ل�ساعر يف 

ت�سكيل �سور ر�ئعة تنم عن مدى �فتنانه بعامل 

أ  خ�س������اب تبد� �لبحر، وكاأن دورة �حلياة و�الإ

بالبحر وتنتهي �إليه:

»هللوليا

هو احلب يطلع من �شجر البحر طفال

له ج�شد �شاحلي

و عيناه م��ن زه��ر ال��ربت��ق��ال ووج��ه��ه من 

الريح

من خفق اأجنحة الع�شب

يف �شفتيه ب�شاتني ماء

و مملكة م��ن ل��غ��ات امل��ط��ر«. م��ن دي���وان 

حمر« 71. زرق واالأ »االأ

�إن حمم������د عم������ر�ن �ملفتون بالن�س������ارة 

و�جلم������ال، �أحد �أجنح  �س������عر�ء �س������ورية يف 

حتقيق نوع من �الحتاد م������ع �أعياد �لطبيعة 

ك�)�ل�سجر- �حل�س������ى- �لريح- �حلقول-..( 

خ�سو�س������اً �إذ� كان������ت ه������ذه �لعنا�رض ممثلة 

أ�س������ه »�ملالج������ة«. فلنالحظ كيف  مل�س������قط ر�

يتوح������د مبظاهر طبيعة هذه �لقرية �لريفية 

�لتي تقع يف بادية طرطو�س حيث يقول:

»من�شكب ج�شدي ملء

عياد ال�شامتة هذه االأ

على �شجر ي�شيل 

يتغلغل يف احل�شى

ويدخل نوافذ الريح

اغت�شلي اأيتها احلقول

بج�شدي

قبل اأن يغي�ش احلب..«

اأو كما يقول:

»اأنا الكائن القمري
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الطالع يف

كاآبة البحر..«

�أو حينما يقول:

»بجوار نومك الطفل

اأتنف�ش اأع�شاب

ج�شدك..«.

من ملحق �لثورة �لثقافية عدد 10 ت�رضين 

�لثاين 1977: »مدخل لل�سيف يف �ملالجة«.

 هكذ� ين�س������كب �جل�سد يف هذه �لعنا�رض 

�لطبيعي������ة، ليحقق ذوباناً كوني������اً تاماً، فهو 

ي�س������يل على �ل�س������جر، ويتغلغل يف �حل�س������ى 

ويدخل نو�فذ �لريح، ويغت�سل باحلقول.

لقد �أمن �ل�س������اعر باأم������ن حماوالته هاته 

�لهادفة �إىل �لذوبان يف مظاهر �لطبيعة قد 

ت�س������اعده على �لتخل�س من غ�س������اوة �حلزن 

أنها –على �لعك�س من ذلك- ال  و�لكاآبة، �إال �

ت�س������لمه �إال �إىل تكري�س هذ� �حلزن �ل�سفيف 

�لطاغي على معظم ما كتب من �س������عر يقول 

يف »مرثية �لق�سب«:

»يا ابن الريح والندى

نهارا �رستك

انثقب فمي مفاتيح 

الع�شب امتد اأ�شابع

ان�شكبت على عتبه

من قمح واأقمار

واحلقول كانت �شواقي يل

والوديان

ثم هبط احلزن

يا ابن الريح

انك�رست فخرجت منك

فق املائل ويف االأ

تعلق �شوتي«.

أنا �لذي ر�أيت« �س110.  من ديو�نه »�

لقد ��س������تطاع �ل�س������اعر �أن يقيم �أم�ساج 

عالق������ات ومر��س������الت مع مظاه������ر �لكون 

�لطبيعية كما هو �ل�س������اأن هنا مع »�لق�سب« 

رمز �لر�سالة �ل�س������عرية �إىل �لنا�س لكنه بعد 

�أن فرح وغنى، هبط �حلزن، فانك�رض وتعلق 

فق �ملائل. �سوته يف �الأ

ر�ض والوطن: املراأة واحلب: كرمزين للأ

لقد �أخل�س حممد عمر�ن ملقولة �حلب، 

و�عتربه بو�س������لة تعينه على �إيج������اد �لتو�زن 

بد�عية حتى كاد  �لالزم يف م�سار جتربته �الإ

�أن ي�س������بح تيمة مهيمنة على معظم دو�وينه 

�ل�سعرية.

وىل م������ن ديو�نه:  يقول يف �لق�س������يدة �الأ

»�لدخول يف �سعب بو�ن«:
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»احل�����ب رب����اب����ي، احل����ب ك���ت���اب���ي، احل��ب 

�شحابي

احل���ب ط��ري��ق��ت��ي، احل���ب رف��ي��ق��ي، احل��ب 

حريقي

احلب طقو�ش �شالتي، ناري ورمادي

آه، ا

لو اأن احلب معي« من ق�شيدة: الدخول 

ول: بوان �ش�2. االأ

ويق������ول يف مطل������ع الح������ق م������ن ه������ذه 

�لق�سيدة:

»اأنا خبز احلب وامللح حبيبتي

حني ناداين حبيبي

ج��ئ��ت م���ن اأط������راف اأي���ام���ي ال��ق��دمي��ة«. 

�ش��

بهذه �لطريقة يعلن �ل�ساعر ظماأه للحب، 

بل �إنه يتخذ منه قندياًل ي�سيء فتيله للتغلب 

على �جلو�نب �ملظلمة يف طريقه:

»وكان احلب قنديال

اأ�شاأت فتيله، ا�شتمهلت فوق �شالمل

الظلمات، اهبطها �رساديبا، �رساديبا« 

نف�ش امل�شدر �ش43.

أنه �رضعان ما �سيكت�س������ف �أن طريقه  غري �

لهذ� �حلب مليء باملتاري�س، ورمبا �س������يكون 

غ������ري قابل للتحق������ق يف عامله �لذي ي�س������وده 

�للهيب �حلارق:

»حبيبتي عيناك خامتي..«

يا  جنني،  ال�شياع،  جزيرة  اإىل  )خذيني 

رمادا..

امل�����ش��در  ن��ف�����ش  ال�����واق�����واق..(  ب����الد  اإىل 

�ش��.

وهنا يت�س������ح �أن �حلب �لذي يطمح �إليه 

�ل�س������اعر، لي�س بال�رضورة تعبري�ً عن تعط�سه 

أة( ككائن ب�رضي، بل يكت�س������ي  للمحبوبة )�ملر�

ر�س  �حلب عنده قيمة رمزي������ة حتيل �إىل �الأ

)�لوطن، �ملدينة(.

وتنب������ع عالقة حممد عم������ر�ن بالوطن -

�س������اأنه يف ذلك �ساأن �سعر�ء جيله يف �سورية- 

ر�س لي�ست  ر�س. و�الأ من �إميانه �لر��سخ باالأ

جم������رد مظاه������ر طبيعي������ة ذ�ت بع������د مادي 

فقط، بل هي ذ�كرة �ل�س������عب؛ هي تاريخ دم 

و�أجماد.

�لت������ي ت�س������رتعي �النتباه يف  و�ملالحظة 

ر�س/ �لوطن،  عالقة �ل�س������اعر باملدينة /�الأ

أنها عالق������ة تغمرها �ملحب������ة و�لقبول تارة،  �

نه نزح �إىل  و�لك������ره و�لرف�س تارة �أخ������رى، الأ

�ملدينة من �لريف �لذي ظل حياً يف �سمريه. 

أق������ل تعبري�ً –باملقارنة  �إال �أن حممد عمر�ن �

مع رعيله- عن �جلانب �لثاين �ل�ساخط على 

�ملدينة، ولذلك فهو يخاطبها بع�سق يفوح منه 

مدى �رتباطه �لوجد�ين بها لدرجة تتال�سى 

أة  فيه������ا ح������دود �لعالقة ب������ني �ملدين������ة و�ملر�

�ملع�سوقة. �إن �ل�ساعر يتحدث عن �ملدينة من 
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د�خلها، و�نطالقاً م������ن جتربة �حلياة فيها، 

لريوي ق�سة ع�سقه لها وهيامه بها، و�رمتائه 

يف �أح�سانها.

»حبك يا حبيبتي

مطار حمارة م�شكونة بالبحر والرياح واالأ

م��ن ق�شيدة  ال��ن��ه��ار«.  خم��ب��وءة يف �شفة 

الدخول الثالث »احلب« �ش�1.

ر�س، �أ�سبحت  �إال �أن �ملدينة /�لوطن/ �الأ

أة فقدت كل مقوم������ات وجودها بعدما  �م������ر�

م�س������ت كر�متها، و�نتهك������ت حرمتها، وفظت 

بكارتها، وهذ� ما يوؤلب عليه �حلزن �لد�خلي، 

فريتد �إىل ذ�ته م�سرت�ساًل يف �لتعبري عن ياأ�سه 

وقهره و�س������ياعه وعذ�به �لذي ال تكاد تلوح 

فيه بارقة �أمل. ويف ذلك يقول:

»مزقتني اليبو�شة يف مو�شم املاء،

�رست فتاتًا على مائدة الرياح العواهر،

�رست نفايات وجه بغي، اأعدين

اأعّد لون �شوتي، طعمي، ورائحتي،

�رست يف مو�شم املاء ماء اناء،

تعفنت، �شاعت �شواطئ عريي

اأحميت، تغرقت، رملي قتيل.

اأعد يل بكارة رملي

ال�شنني  ه��ذي  فخذ  اأزرق، يف  الو�شم،  اأن��ا 

العجاف«

ول »بوان«�ش�3. من ق�شيدة: الدخول االأ

لقد حتول �ل�ساعر �إىل �إن�سان حقري ممزق 

بال ل������ون وال طعم وال ر�ئح������ة، ولذلك فهو 

يح�س باليبا�س و�ل�سياع و�لهزمية يف دو�مة 

�لزم������ن �لالهب �لذي غري من حال �ملحبوبة 

/�ملدينة/ �لوطن، لت�سبح معادالً لل�سيخوخة 

بعد �أن �رضقو� منها مو��سم فرحها. وهذ� ما 

يفجر غربته وعذ�به �لذي ال يكاد يفارقه �إال 

ن �حلب حتول  لي�سلمه لهذ� �ل�سعور �لقاتل الأ

�إىل مته������م يجل������د خلف �ل�س������تائر �حلمر�ء، 

و�أ�س������بح ي�س������يل يف جماري �ملد�ئن، وي�رضي 

على �ل�رضفات:

»غريبًا كنت، يا بوان عن اأر�شي،

وعن ملكي

م�شغت املن وال�شلوى

�شكنت مدائن اجلوع

...

احل��ب خلف  ي��ج��ل��دون  راأي��ت��ه��م جميعًا، 

�شتائر 

حمراء،

كان دم ي�شيل على ال�شتائر

كان �شاق خطيئة مي�شي

على ال�رسفات، ي�شقط«.

من ق�سيدة �لدخول �لثاين: »�ملجيء من 

�ملاء« �س42-41.

ومن ثم يقرر �ل�ساعر �أن يتعرى من ثيابه، 

ويهجر �ملدينة، لين�س������كب يف �ملاء ويذوب يف 

�لرتب������ة، متخذ�ً من نف�س������ه حروفاً من �لغيم 

أ. �سود�ء، و�سطور�ً من �لريح ال تقر�
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»مل تعد تلزم الثياب

ن اأعرى اإنني االآ

...

مل تعد تلزم الثياب

كل �شيء تعرى«.

ول »ب������و�ن«  م������ن ق�س������يدة �لدخ������ول �الأ

�س24-23.

»اأنا يا كتاب الرباري

حروف من الغيم �شوداء

�شطر من الريح ال يقراأ«.

من ق�س������يدة �لدخول �لثاين »�ملجيء من 

�ملاء« �س34.

لقد �تخذ �ل�س������اعر حمم������د عمر�ن من 

ه������ذه �للم�س������ات �ملفعمة بالذوب������ان �لكوين 

�س������و�ء يف �لطبيع������ة �أو يف �حل������ب، رو�ف������د 

�س������اعدته كثري�ً على ��ستمر�ر بوحه �ل�سعري 

يف �لتدفق، فطل بني �لليل و�لفجر �س������خر�ً 

غاريد، وماًء زالال ال  ال حترك������ه �ملد�م وال �الأ

عا�سري وال �لعو��سف، ونهر�ً  تكدر �سفوه �الأ

رقر�قاً ال يحجمه �لياب�������س يف لهيب �لزمن 

�حلارق، �إىل �أن »حرنت خيله، و�سقط �ل�رضق 

يف ثيابه دنانري�، و�سلى حل�رضة �ملطر« عله 

يجود فيحيي �أو�سال �إن�ساننا �لعربي �ليائ�س 

من عو�دي هذي �ل�سنني �لعجاف.

¥µ
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حقيق������ة يلزم تقريرها منذ �لبد�ية: �إن هذ� �ل�س������اعر مل تدر�س حياته �إىل 

دو�ر  . مل يعر�س من كتب������و� فيه، الأ
)1(

�لي������وم، من �أكرث نو�حيها، در��س������ة جادة

طفولته �لتي �قرتبت، من مقا�س������د �إبعادها �إىل بريوت، و�لتخل�س من تبعات 

رعايته������ا، وما و�جهت، م������ن بعد، وهي ت�س������تويف �أدو�ر مر�هقتها، يف حميط 

جديد، يختلف كثري�ً عن �ملحيط �لذي خرجت منه.

ْوه »د�ر �لندوة« �لتي �سمت �ل�ساب،    ومرَّ �لد�ر�سون، دون �حتفال، مبا �سمَّ

مريكية ببريوت، �إىل جمموعة من �ل�س������بان، من �أوالد �لقادرين  يف �جلامعة �الأ

اأديب وناقد واأ�شتاذ جامعي

- العمل الفني: الفنان  مطيع علي. 

مظاهر التجديد 

يف �شعر وجيه البارودي

❁

˜

❁❁
�شرت�شرت د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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قامة فيها، ومتابعة  على ت�س������ديد تكاليف �الإ

مريكي������ة. وهناك  �لدر��س������ة يف جامعتها �الأ

�إ�س������ارة عابرة �إىل حب������ه لفتاة من حلب. ويف 

م�س������ادر �أخرى �إ�س������ار�ت �إىل �ن�سغال زميله 

يف �لندوة »�إبر�هيم طوقان« مبحبة فتاة من 

�لنا�رضة، نظم فيها معظم غزلياته، ور�ق�سة 

�إ�سبانية )مرغريتا( بلغ من تعلقه بها، �أن قال 

فيها، )وهذه �س������ورة �لو�سط �لذي عا�س فيه 

وجيه(:

هواِك جبارٌ              على القلب جاْر

اأمان! اأمان!

من زفرة الليل وغمِّ النهار

اأمان ! اأمان!

أربع������ة ع�رض عام������اً �أم�س������اها وجيه يف  �

هذ� �لو�س������ط �لغني باملتع �ملتاحة )1918 -

1932(، مل تق������ف �لدر��س������ات �أثرها يف حياة 

وجيه �لبارودي، وقد عاد بعدها �إىل و�س������طه 

�ملحاف������ظ يف حماة، حمافظًة طالت �س������كو�ه 

منها يف �سعره، وو�س������لت به �إىل حد �لتمرد 

عل������ى �لتز�ماتها، و�الحتيال يف �لتخل�س من 

أثرها )�س������من  قيوده������ا، والبد �أن يكون لها �

دو�ف������ع �أخرى تعود �إىل تكوين������ه �لذ�تي( يف 

نزوعه �إىل �خلروج، يف م�س������لكه و�سعره معاً، 

على �ملوروث �ملاألوف من �لقيم و�لتقاليد.

ثم �إين ما �أدري، هل كان وجيه حقاً على 

ه������ذ� �لقدر من �لقدرة يف �لنفوذ من حجب 

أ�ستارها، و�الحتيال  �لبيئة �ملحافظة، وهتك �

أة �مل�سون  على �لو�سول، من ور�ئها، �إىل �ملر�

أم كان يحلو له طول �لتغني يف �سعره  �ملحجبة، �

مبا دعاه فيه )�لدون جو�نية( ومغامر�تها يف 

حماة، حتى بعد �أن جاوز �ل�سبعني، على وجه 

من وجوه �للعب �لفني، و�ملرح �لعابث بتجاوز 

�حلو�جز �الجتماعية؟

أة �حلبيبة، مثاًل،  هل كانت )�إفر�ست( �ملر�

�لتي طال ذكرها يف �س������عره، و�ختار ��سمها، 

على وج������ه �لتوري������ة باأحلى قم������ة يف جبال 

ر�س، حقيقة قائمة، �أم هو �ختيار ال يخلو  �الأ

من غر�ب������ة �ملباهاة )وهو �ل�س������ديد �ملباهاة 

ب�س������عره وطّبه وفحولته( بالو�س������ول �إليها يف 

خفية م������ن �لنا�س جميعاً، و �ل������رتدد عليها، 

و�لتغني مبحا�سنها و��ستجابتها له:

أن�ساأها، ما �أقل  وحياته د�خل �أ�رضته �لتي �

�س������ارة �إليها، مع زوجه و�أوالده، �إذ� قي�ست  �الإ

أ�سري �إىل  �س������ارة �إىل مغامر�ته خارجها!. � باالإ

ول )بيني  �أن زوجه �أحرقت م�سودة ديو�نه �الأ

أع������اد كتابته م������ن ذ�كرته.  وب������ني �لغو�ين( و�

أ�س������ار هو �إىل حو�ر ق������ام بينه وبينها. ثم ال  و�

�سيء بعد هذ� غري حو�ر متقطع كان يجريه. 

يف �سعره، بينه وبينها، يدفع فيه عن نف�سه ما 

تتهمه به، مما �ساع خربه يف �لنا�س، حتدثت 

به �لبي������وت، وغري رثائه �إياها، من بعد، رثاء 

ينم عن حمبة ال ت�ستوي حقيقتها مع ما كان 

ي�سعى �إليه ويباهي به خارج �لبيت!

خبار،  �ل�سيء �لوحيد �لذي ت�سري �إليه �الأ
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وي�س������ّدقه �سعر �ل�س������اعر �أن �فتتانه �لعميق 

غر�ق يف �لتعبد  أة - �جل�سد، و�الإ مبفاتن �ملر�

لها، �إىل حد �ملباهاة باالنت�ساب �إليها جمموعة 

، ��س������تيقظ على هذه �ل�سورة 
)2(

غري متفرقة

غو�ر«، كما قال هو نف�سه يف  »�لوح�س������ية �الأ

أو  و�س������فها، بعد �أن قارب �ل�ساعر �ل�سبعني �

ولني )بيني وبني  جاوزه������ا. ففي ديو�ني������ه �الأ

أنا(، وهما يجمعان �سعره حتى  �لغو�ين، وكذ� �

هذه �ل�سن، يتغنى باحلب، ويتغزل، يف �أغلب 

أة، على نحو ما فعل �سعر�ء  ن�سو�س������ه، باملر�

أنوثتها،  �ملر�أة ممن تذوقو� جماله������ا وروعة �

و�إن كان يف بع�������س �س������عره، يف هذه �ملرحلة 

أي�س������اً، ما يثري �إىل �س������عيه يف �إيقاظ �لنزوع  �

، فيما �سماه، نقاًل 
)3(

�إىل �حل�ّس������ّية يف تكوينه

عن ��سم �لكتاب �ملعروف: »رجوع �ل�سيخ �إىل 

أ�س������ف فيه على زمان » عقم فيه  �س������باه«، و�

حالم «، ورجا �أن يعود �إليه �س������بابه  أيامه باالأ �

مبا وفر لنف�سه من »�إك�سري تو�بل �لهند �ملقوية 

وح�سائ�س �ملغرب «. وكان نوى قبلها، لو �أح�س 

بعودة دبيب �ل�س������باب يف ج�سده �أن ينحر له 

�ساحي، �إذ  زقاً من �خلمر ال �أ�س������حية من �الأ

هو »ال يتقرب بغريها«!

ث������م مل يبعد، بعد �أن جاوز �ل�س������بعني، �أن 

أ�س������ار �إلي������ه قبلها، فوجه بع�س  تابع ما كان �

مفرد�ت �لقر�آن �لكرمي توجيهاً خا�ساً، تقوم 

�سلته مبا حقق من �سفات غزو�ته:

ولقد و�شعت على احلروف ُنقاَطها

ث����رِّ ق����م واف����ن����ي ي����ا اأي����ه����ا امل����دَّ

احل���ب ث���م احل���ب ل ع��ي�����ٌض بل

برت الأ ال�شخيف  و�شانئك  حب، 

ومتن������ى، يف مو��س������ع �أخرى من �س������عره، 

يف ه������ذه �ملرحلة، �أن ي�س������تجيب �هلل لدعائه 

يف ليل������ة �لقدر فيحقق له �لفوز بو�س������ل من 

يحب:

اأم��ل��ي ي��ن��ق��ط��ع  مل  مل��ن��ت��ظ��ر  اإين 

)4(
»ف�شدرة املنتهى« �رسًا تناديني!

فما تف�س������ري هذه �لظاهرة �لتي مل تدر�س 

دو�عيها يف �س������وء ن�س������اأته وتكوين������ه ووقائع 

حياته، وتبدو، مثل هذه �ل�سورة �مل�ستفحلة، 

على وج������ه م������ن �لغر�بة: رج������ل �جتاز حد 

�ل�س������يخوخة، منذ عقدين من �ل�سنني، ت�سّب 

يف �س������لوعه نري�ن �ل�س������هوة �جلن�س������ية حتى 

ليحار هو نف�س������ه يف ت�سوير حممها وت�سمية 

ما يح�ّس من �رض�مها �مل�س������تعر يف ج�س������ده، 

و�لنفوذ، يف مباهاته باخرت�قه �ساحة �جل�سد 

 ،
)5(

نث������وي، �إىل ما دعاه »بيت �لق�س������يد« �الأ

و�إحاطت������ه، وه������و �لطبيب، باأو�س������اف هذ� 

�جل�س������د، و�أو�س������اف جو�رحه و»منعطفاته« 

و»رو�بيه«، و»كهاربه«، حتى ليبدو كما ي�سف 

هو نف�سه، يف �ل�سبعني: »مر�هقاً ال يهجع«!

مر، وبعيد�ً  ومن ور�ء هذ� كله، يف �آخر �الأ

عنه، �سوؤ�ل �آخر كبري؟ ما مدى تاأثره بالثقافة 

أتيح ل������ه �أن يجيد  دبي������ة �لغربي������ة وق������د � �الأ
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جنليزي������ة وثقافتها �لعلمية،  �الإ

�إذ  مريكي������ة،  �الأ �جلامع������ة  يف 

يخلو �سعره من كل �إ�سارة متت 

�إليها ب�س������بب، على حني ميتلئ 

أ�س������ماء �ل�سعر�ء �لعرب،  بذكر �

من  ي�ستوحيها  �سور�ً  ويت�سمن 

�سعرهم �أو جماًل ينقلها عنهم. 

حتى �إنه ليجمع �س������عر�ء �لغزل 

�لع������ذري، �أحيان������اً، �إىل ما هو 

َبق« ويقظة  فيه من �أحو�ل »�ل�سَّ

�حل�س، و�إن �������رضح، يف �أحيان 

وعمن  عنهم  بابتع������اده  �أخرى، 

ميثلهم:

ك��ن��وزِك ن�شف ع��اري��ٍة ه���ذي 

فهل اأنا يو�شٌف؟ تع�شًا لذّياك النبي!

بثينٍة كحب  حبًا  تطلبي  اإن 

املطلب! ذاك  ُبعَد  يا  وجميِلها؟ 

-2-
�لغاية من كل ما قلناه ومثلنا له، �أن ننتهي 

�إىل �أن يك������ون �لنظ������ر يف مظاه������ر �لتجديد 

)و�أعن������ى بالتجديد هنا: �خلروج عن نطية 

أو �ل�سكل( يف �سعر وجيه �لبارودي،  �مل�سمون �

و��ستخال�س دالالتها، م�ستمدة �أ�سولهما من 

�سلته بحقائق هذه �لق�سايا �لتي طرحناها 

كلها، بعد در��س������تها، م������ن جو�نبها �ملختلفة، 

حتى نفهم دو�عي نزوعه �لعميق �إىل �لتمرد  

ع������ر�ف و�لتقاليد و�لقي������م )دون �أن  على �الأ

ق������ر�ر بحقائق �لتكوين �لذ�تي( وما  نغفل �الإ

ج������ّر �إليه ذلك كله يف خطابه �ل�س������عري، من 

�س������ور و�أو�س������اف ومعان تخ�س������ه وحده يف 

�لتعبري عن حاجته �إىل �المتالء �لد�ئم بحب 

أة عاطفة وج�س������د�ً، و�لتفنن يف خطابها  �ملر�

وك�س������ب ودها، مبا ك�س������ب �لفكر �ل�سعري به 

أينا يف  ة و�لغنى و�خل�سو�س������ية، كما ر� �جلدَّ
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أتينا بها، ونرى يف مثل  بع�س �ل�سو�هد �لتي �

�لنماذج �لتالية:

غ����اين والأ الق�شائد  ف��اأب��دع��ُت 

واأرق�������ش���ُت اجل��م��اد ع��ل��ى بياين

���ش��م��اء اإىل  ب��اخل��ي��ال  ح��م��ل��ت��ِك 

���ش��ه��ي��ل اأر�����ش����ه����ا وال����ف����رق����دان

❁    ❁    ❁

احلب يف اخلفا ت�شبيح ملن ي�شبو!

وتلُكُم ال�شلُة اإن اأَجهْر بها ذْنب!

❁    ❁    ❁

مائدة الوحي  �شماء  من  تنزلْت 

على وجيٍه فما عي�شى مبنفرد

❁    ❁    ❁

وح��������ٌب ب���ع���د ح�����ب ب���ع���د ح���ّب

���ش��اأع�����ش��ق ل����ن اأك�������ّل ول�����ن اأَم�����ل

ب��ح��ب ُل���ق���ح���ت  دق���ي���ق���ٍة  وُربَّ 

حُبلى! الغيب  �شمري  يف  اأتتني 

❁    ❁    ❁

ن��اج��ي��ت رب����ي يف ل���ي���ايل ال���ق���ْدر 

نور واأ���رسق  الدنيا  بي  فاهتزت 

عقت من هول اللقاء فقال: ل و�شُ

تقنْط، وثْق وا�شرْب فاأنت �شبور

مب�رسَّ بالو�شال  ف��اإن��ك  ج��اه��د، 

ن�شري! اجل��ه��اد  خ��ل��ف  م��ن  واهلل 

❁    ❁    ❁

الهوى وال�شعُر ُمعجزتي اأنا نبي 

من بي! وك��ل حم��رتٍق باحلب يوؤ

❁    ❁    ❁

منه قب�شت  العنيد  وعا�شيها 

ثائْر وع�شت  احلياة،  يف  التمرد 

❁    ❁    ❁

اإن كان ثمة فردو�ٌض فلي�ض �شوى

زيل! ْف الأ الع�شاق اأهل لهذا امَلْق�شَ

❁    ❁    ❁

ادي ل ي�شيخ اإذا   يف فوؤ
)7(

يل تابع

ما اجل�شم �شاخ، ول ي�شكو من التعب!

يقتات باحل�شن ل باخلبز، ثم له

ُمدامة من ُر�شاب الغيد ل العنب

ون��اداين بق�شوته: ُج��ّن،  اإن جاع 

، يِلْ الويل اإن نادى ومل اأُِجب اأِحبَّ

ثم و�سع على ل�سان �لتابع قوله فيه:

ف��رائ��ده م��ن  عجيب  ي��اأت��ي بكل 

ك����اأن����ه امل��ت��ن��ب��ي ����ش���اع���ر ال���ع���رب

بقيت اأ�شقى بعيدًا يف مطاحمه

وظل يهوى فلم يهرم ومل ي�شب!

حتى و�سل �إىل �أن يقول يف نف�سه:

اأنا الذي له القوايف            واملعان�������ي اجُلُدُد

مثلة، وقد �نتزعت، من دو�وين  فه������ذه �الأ

�سعره �لثالثة، ت�سور فورة �إح�سا�سه بتجربته 

�خلا�سة، وتت�سح دالالتها يف �سوء �رتباطها 

بوقائع حياته �لتي عملت، �إىل جانب تكوينه 
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�لذ�تي، على تهيئة �لد�فع �إىل �خلروج على 

�ملو��سعات �لعامة يف ممار�ساته �لعملية، ويف 

�سوغ �لتعبري عنها يف �سعره.

 على �أن �جلانب �لذي يلفتنا يف قر�ءتها 

ح�س������ا�س  )غ������ري �لقدر غ������ري �ملحدود من �الإ

بالتحرر من كل قيد يف تناول �لفكرة و�بتد�ع 

�س������ورتها( هو جتل������ي �لقدرة عل������ى تلوينها 

ومّدها �أو تخ�سي�سها، يف مثل �دعائه �لنبوة 

يف �حل������ب مثاًل، ودعوته �ملحرتقني بناره �إىل 

ميان بر�سالته فيه، وجعله �جلماد يرق�س  �الإ

على �أغانيه و�إبد�ع������ه، وخلق تابع من �جلن 

ي�س������كن قلبه )كناية عن �حلاجة �لد�ئمة �إىل 

�حل������ب فيه ( ال ي�س������يخ وال يتعب، يكون من 

�حُل�ْس������ن طعامه، ومن ر�ساب �لغيد، ال خمر 

�لعنب، �س������كره. ال ي�س������رب على �جلوع، قا�س 

يطلب من �س������احبه �أن ي�س������عى يف ��سطياد 

�جلميالت، وي�س������يح فيه بالويل �إن مل يجبه! 

ويناجي �ل�س������اعر ربه، �إذ� تاأخر عنه و�س������ل 

�جلمي������الت، في�س������مع �هلل جن������و�ه، ويب�رضه 

أبد�ً يف ن�رضة  بقرب �لو�س������ل، �إذ يقف رب������ه �

»�ملجاهدين« يف �حلب! ثم �إن �حلب �س������الة 

يعّد �جلهر بها ذنباً من �لذنوب، وتاأديتها يف 

�خلفاء جن�س������اً من �لت�سبيح! و�حلب لقاح ما 

تلبث �لدقائق، حني ت�سيب منه، �أن تاأتيه من 

ثنايا �لغيب، حباىل بحب جديد!

و�ل�ساعر، من بعد هذ� كله، �بن �لعا�سي 

�لعنيد، عا�س على �س������فتيه وقب�س من مائه 

نهار،  �ملعاند �جلاري على غري �جتاه �سري �الأ

�لن������زوع �إىل �لتمرد و�لثورة. ثم �إن �لفردو�س 

�لذي هياأه �هلل للموؤمنني به، ال ي�س������تاأهله �إال 

�لع�س������اق، فهم وحده������م �ملوؤهلون للعي�س يف 

جّناته، لقدرتهم �لفائق������ة �ملمتازة على ذوق 

�جلمال و�لتمتع به.

لقد كان �ل�س������اعر، بهذ� �لذي قلناه فيه، 

قريب������اً جد�ً من حرك������ة �حلد�ثة وقيمها يف 

�س������عرنا �حلديث، فكان ميكنه �أن يجد فيها 

�لف�س������حة �لتي ت�س������ع غليانه �لد�خلي �لذي 

حار يف و�س������فه. وكانت ه������ي �حلركة �لتي 

أنف�سهم  ت�ستجيب، عند �أ�سحابها، حلاجات �

يف �لع�رض �لذي يعي�سون فيه، فت�سع �لتحرر 

من �س������لطان �لق������دمي، و�خلروج من �إ�س������ار 

�ل�سائد، يف ر�أ�س قيمها، قادرة على �أن تقدم 

نوذج �لذي يحرره من �لتز�م �لقافية  �إليه �الأ

قل )يف �سعر �لتفعيلة مثاًل(، وتخرجه  على �الأ

م������ن تعدد قو�فيه يف �لن�س �لو�حد �لطويل، 

�س������يقاً منه بالقافية �لو�حدة، على نحو ما 

 )8(
جنده فعل يف ق�س������يدته »�س������مر�ء �ل�سام«

�لتي و�س������ل بها �إىل مئة و�س������تة و�ستني بيتاً، 

ف�سلت بني قو�فيها خطوط �سغرية ال معنى 

لها يف عني �لقارئ، �إذ ما يز�ل يفاجئه فيها 

يقاع������ات و�لقو�يف م������ع تتابع �أرقام  تغري �الإ

بيات يف �ّطر�د مت�سل�سل طويل! �الأ

ولكن �ل�ساعر �ملتمرد �لثائر بقيم �ملا�سي 

وتقالي������ده �ملوروثة، )وق������د كان �ملنتظر من 
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مثله �أن يكون من بني �لناه�س������ني باحلركة( 

ر�أى فيها، للعجب! موؤ�مرة على �لف�س������حى، 

دي�س بها �ل������رت�ث �لغايل، ودي�س������ت كر�متنا 

وم�س������حفنا �ل�رضيف، و�أهينت بها �ملقد�سات 

)9(
�إهانة ذليلة«!

أع������رف كي������ف �أف�رضها، �إال  مفارق������ة ال �

ح�س������ا�س  �أن يكون موقفه منها �أماله قرب �الإ

أو با�س������تناده، يف  حينئذ بفقده �إيقاع �لروّي، �

�لنظم، �إىل �ساخ�سة تعني على �سبط خطاه 

أو تكون ��س������تهانته مبز�يا �حلركة  �ملوزونة، �

�رضفته عنها!

وقد يخطر، هنا خا�سة، ملتتبع �سعره، �أن 

يقف على �إ�سادته �لقوية بنز�ر قباين، �لذي 

�سارك، عن مقدرة، يف هذه »�ملوؤ�مرة«!

على �أن �ل�س������اعر، مع ه������ذ�، ومن جانب 

يقاع يف �سعره، �ساغ �لقدر �لغالب منه، يف  �الإ

ولني، على �إيقاعات �رضيعة تتو�فق  ديو�نيه �الأ

م������ع ��س������تجاباته �ل�رضيعة ملوج������ات �لطاقة 

�لعاطفية. ثم �إنه وفر ل�س������عره عامة �إيقاعاً 

د�خلي������اً يتمثل يف متاثل �أ�س������و�ت �حلروف 

وتكر�رها �أحياناً.

وحماكاته������ا لدالالت �لوح������د�ت �للغوية 

�أحيان������اً، و�ال�س������تفادة من عنا�������رض بديعية 

)جنا�س، طباق، تر�س������يع..( �أحياناً، وخفوت 

أو عل������ّوه �أحياناً، ومت������ّوج �لطاقة  �جلر�������س �

أو يتمثل فيها  �لنف�س������ية يف �ل�سياقات �أحياناً �

كلها �أحياناً �أخرى وقد �ن�رضفت �إىل در�س هذ� 

�جلانب يف �سعره، �لدكتورة »�حلموية« )َرْود 

�س������تاذة بجامعة �لبعث يف حم�س،  خّباز( �الأ

أي�ساً، �إىل �نفعاله �لعميق  أ�سارت، يف بحثها � و�

يف �إلقائه �س������عره، مبا كان يعني على تو�سيح 

يقاعية، و��ستنفاد �إح�سا�سه مبعانيه  �سماته �الإ

و�سوره، وتعميق �أثرها يف نفو�س �ملتلقني.

خري م������ن حياته،  ولكن������ه، يف �لثل������ث �الأ

يقاع  يف ديو�نه ) �س������يد �لع�س������اق (، مل يعد �الإ

�ل�رضي������ع يف �لبحور �ملج������زوءة �ل�رضيعة �لتي 

مثلت لدفق �ل�س������يولة �لوجد�نية يف مر�حل 

وىل، ت�س������ع حر�رة معاناته �لد�خلية  حياته �الأ

يام من  من جانب، و�س������كو�ه مما فعلت به �الأ

جانب �آخر، وفعل �لتجربة �حلية �ملختمرة، 

م������ع �لتق������دم يف �ل�س������ن، من جان������ب ثالث، 

يقاعات �لطويلة،  أك������رثه �إىل �الإ فان�رضف يف �

أف������اد من حركته������ا و�متد�د�تها يف �لتمثيل  و�

ملو�قف �لتوتر �لنف�سي:

لبيك �شيدتي، ُمري، اأ�شمْع، اأُطْع 

ر�ض فورًا وال�شماْء اأحمل كنوز الأ

ليت الثمانني، التي ات�شمت بحرماين، تعود وت�شتمر بل انتهاْء!

❁    ❁    ❁

حياتي بغري احلب مت�شي رتيبًة

مْهِل على  اأم���وت  اأين  �شها  ملخَّ

واأن��ن��ي وا�شتعايل  خ��ي��ايل  ول���ول 

ِل اأمل الو�شْ اأنا�شل مكبوتًا على 

ل��ع�����ش��ت ك��������اآيلٍّ ي����ُك����ّد م���ربَم���ًا

يعي�ض بل قلٍب، وي�شعى بل عْقِل 
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يقاع يف نقل �أحا�سي�س������ه   �إن توف������ريه �الإ

و��س������تنفاد طاقت������ه، وحماولة تبدي������د توتره 

�لد�خل������ي �لد�ئم، عن�رض من عنا�رض �إبد�عه 

لفة يف لغته �ل�س������هلة  �لت������ي تقربها من������ا �الأُ

�مل�س������تقة من لغة �حلياة �ليومية �جلارية يف 

�أحياء حماة وحو�ريها ومنعطفاتها وجل�سات 

�ل�س������مر و�أحاديثها فيه������ا. ويف مقدمة وليد 

قنباز لدي������و�ن �ل�س������اعر �لثال������ث �أمثلة من 

جماز�تها و�سورها: على مثال:

ط الذقن متهيدًا لي�شاألني« »فكل َفِتيٍّ مي�شُ

و»الدراهم كاملراهم«

و»اأنا اأذوب ول اأتوب«

�إىل جان������ب �ملف������رد�ت و�لتعابري �جلارية 

ل�س������نة، �ملتاأثرة مبنج������ز�ت �لعلوم  عل������ى �الأ

ي�س������ال �حلديث������ة، على مث������ال �لفيديو  و�الإ

ّز و�خلامة: لمِ و�لر�د�ر و�لعد�سات و�لفمِ

اأخ��لق��ك��م اإىل  راداري  وج��ه��ت 

َعَد�شاتي به  علقت  ما  �شوء  يا 

فاعل: اأن���ا  فما  جبّلتكم  ه��ذي 

ُ ال��ِف��ل��ّز واأ����ش���واأ اخل��ام��ات! و�����رسَ

وم������ن �ئتالف ه������ذه �ملظاهر كله������ا تهياأ 

ل������ه �أن يقول، يف �س������عره، قوالً �س������هاًل موطاأ 

لفئات �ملتلق������ني من �لنا�������س، على �ختالف 

:
)10(

ثقافاتهم

دواوؤه��ا وع��ّز  األتهبت  التي  اأذين 

ع���ام���ني، م���ن ج���رائ���ه���ا اأت���وّج���ع

قلت: ام�شحي اأذين بفيك ومتتمي

جنع! فيها، فمن فيِك الدواء الأ

ب���ع���ده ي������وم  اهلل..  ث�����م  واهلل 

واأ���ش��م��ع! ت��خ��ّف  اأذين  اإذا  ي����وٌم، 

يق������اع �ملو�فق  أو يق������ول �س������من مز�يا �الإ �

للتدفق �لوج������د�يّن، و�للغة �ل�س������هلة، وقرب 

:
)11(

�للغة من �حلياة

��ل وح��ّب��ي ي��ت��اأج��ْج يخمد احل���ب م��ع ال��و���شْ

وم������������ع ال�����ل�����ق�����ي�����ا ارت�������ع�������ا��������ضٌ

ول���������������������������ش�������������ان ي������ت������ل������ج������ل������ج

��������������َرٌج حُمْ اأن������������ت  ت����ل����م����ن����ي  ل 

واأن�������������ا و�������ش������ع������َي ُم����������َرْج����������َرْج

وك�����������م�����������ا ك���������ن���������ا ������ش�����ن�����ب�����ق�����ى

������������َرْج! م�����ا ل����ه����ذا ال�������ش���ي���ق َمْ

❁    ❁    ❁

تبقى يف �لنف�س بع�س �ملالحظات، البد 

من �إبد�ئها:

أنه، يف �س������عره، قد  وىل: � • املالحظ���ة االأ
ي�سُف ��س������تجابته �حلّية للمر�أة يف حلظات 

�الحت������د�م �لد�خلي، تعبري�ً عن تعّبده »لفتنة 

�خلل������ق« يف ذ�تها، ففيها �إذن، عند نف�س������ه، 

معنى من معاين »�لعبادة«:

اأي��ه��ا ال��ع��ات��ب��ون ج��ه��ًل، �شليل

وا���ش��ت��ع��ايل »ع���ب���ادة« ل ف��ج��ور!

ويف تاريخ �حل�س������ار�ت وثقافاتها �سور 

لفناء �لذ�ت يف حلظات �الحتد�م �جل�سدي، 
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تق������رب من هذ� �ملفه������وم )يف معبد كاجور�و 

يف �لهند مثاًل، ودالالت �لت�سعيد يف متاثيل 

�للقاء �جلن�سي فيه( وهي �لدالالت �لتي ميكن 

ت�سعيد معانيها و��ستخال�سها، من �سطحات 

�ملت�سوفة يف �س������اعات مو�جدهم )بالرق�س 

و�لق�س������ف و�ل�رضب على �لدف������وف(، ويعرّب 

عنه �س������اعرنا بجملة من �ملفرد�ت �ملحمومة 

�لتي مررنا باأمثل������ة كثرية منها، و�نتهى فيها 

غو�ر« �لتي  �إىل و�س������فها »باملتعة �لوح�سية �الأ

»يطري« فيها �لعقل، كناية عن �سياعه!

خري، يعني �النتقال من  وهذ�، يف مد�ه �الأ

ع������امل �حل�س �ملقيَّد، �إىل ع������امل رحب ال قيود 

فيه وال �أغالل، عامل �لقلب �لذي يتم ت�سعيد 

:
)12(

معاين �ل�سهوة فيه �إىل �آفاق علوية

ح�����ب�����ي حت�������������ّول ب�����ع�����د ط����������ول ال����ع����م����ر 

����ق����ًا، وا�����ش����ت����ح����ال ت����ب����ّت����ًل وت�������ش���وف���ا ِع���������شْ

ك�����������ان ا��������ش�������ت�������ه�������اًء ج��������ائ��������ح��������ًا، ف�����غ�����دا 

واأل����ط����ف����ا! ال���ن�������ش���ي���م  م����ن  اأرقَّ  ت����رات����ي����ًل 

❁    ❁    ❁

ل���ك���ن ح���ب���ي ل���ل���ج���م���ال ع����ب����ادٌة

يا فوَز من بال�شمِّ وال�شمِّ اكتفى

❁    ❁    ❁

ها هي قد�ض اأقدا�شي، حباين حبُّ

ُع��م��ق��ًا ب��اإمي��اين، وح�����ش��ًا مرهفا

اأن����������������������ا ب�������ال�������ت�������ق���������������ش�������ف وال��������ت�����������������ش��������وف 

ت روحًا قد برى ج�شدي الهوى حتى اختفى! �رسِ

مرفِرفًا اجل��م��ال  ج��و  يف  حّلقت 

ف��ا ف��ًا وم��ع��رِّ وم��ك��ث��ت ف��ي��ه م��ط��وِّ

• املالحظة الثانية: ن�س������ارة �ل�سورة يف 
�س������عره، ال�ستن�س������اخها ع������ن �نفعاله مبجرى 

�حلياة من حوله، و��ستقائها من ينابيع �لنف�س 

�حلاّرة ولغتها �لد�رجة �أحياناً:

مي�����ش��ي م�������������ضِ  الأ ج��������واُن  دون 

اأح������������������دَب ال�����ظ�����ه�����ر َك�����������ش�����ريا

❁    ❁    ❁

 وع���ل���ى ج��ب��ي��ن��ي األ������ُف غ��ان��ي��ٍة

���ش��يء م��ن امل�����ش��ط��ور يف ال��غ��ي��ب!

❁    ❁    ❁

اأنا ُمْلك اجليال، يرق�ض كل  النا�ض »بامليجنا« على اأوتاري

❁    ❁    ❁

،» »ف��ي��دوي��ويٍّ ���رسي��ٍط  يف  واأين 

ل���وان ن��اط��ْق م��ع ال��ت�����ش��وي��ر ب���الأ

❁    ❁    ❁

وا�شتفقنا ِن��ن��ا  ال��ك��ه��ف  ك��اأه��ل 

ل��ُن��ب�����رس ك��ه��ل��ًة ق���ع���دْت وك��ه��ل!

• واملالحظ���ة الثالث���ة: هي �أن �س������لوكه، 
عل������ى نحو م������ا، طريق �حل������و�ر يف كثري من 

أنا، وهي( مّده باخل�سب  ن�س������و�س �س������عره )�

و�لغنى يف معانيه وت�س������قيق �سياقاته، وقرب 

أي�س������اً من �لقارئ، �إذ منحه �حليوية  �س������عره �

)13(
ود�فع �لف�سول �إىل متابعة �لردود.
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• واملالحظ���ة الرابع���ة عن���دي: ه������ي يف 
تكوين وجيه �لبارودي: تكوين �إن�ساين خا�س، 

�س������ديد �خل�سو�سية، و��سح �ملالمح، خ�سع، 

حياته، ملوؤثر�ت �لو�س������ط �ملفتوح يف بريوت، 

و�س������به �ملغلق يف حماة، خ�سب �لنف�س، ذكي 

�خلاط������ر، متفت������ح �حلو��س، ع������ذب �لروح، 

ح�س������ا�س بذ�ته و�العتد�د بعطائه  �س������ديد �الإ

أد�ئه فيه، �رضي������ح �لكلمة، ميلك  �ل�س������عري و�

ن�س������ان �ملقات������ل يف ميادين �حلياة  طاق������ة �الإ

ن�سان على �أن ي�سع بحبه كلَّ  �لعامة، وقدرة �الإ

�لنا�س من حوله، و�إليها ال �سك مرّد تقريعهم 

ومبعث �إ�سفاقه عليهم.

و�أمتنى �أن يكون �ت�سح بع�س ما رغبت يف 

�لكالم علي������ه من مظاهر �لتجديد ودالالتها 

يف �س������عره. فقد عددت، كما �أ�رضت من قبل، 

كلَّ م������ا يخرج ع������ن �لنمطية فيه، �س������كاًل �أو 

مو�سوعاً، مظهر�ً من مظاهر �لتجديد. فاأما 

دالالتها ففي ما ي�سلها خا�ساً بتكوينه وفعل 

أثر ما خالط فيهما  �لو�سط و�لن�س������اأة فيه، و�

حد�ث. من �لوقائع و�الأ

ودالالتها تعن������ي، يف �لنهاية �إذن: تعزيز 

�إي�ساح �سلة �ل�س������اعر �لعميقة فيها ب�سعره: 

�العت������ز�ز بامتي������از تكوينه، وقوة ح�س������وره، 

أة،  وجمال �س������حبته، وحمبته �ل�س������اغلة للمر�

وحر�رة نظرته وح�س������يتها يف تقومي مفاتنها، 

أي�س������اً  جمموع������ة ومتفرق������ة، وحمبة �ملوطن �

ن�سان فيه، و�سخاوؤه مبا ميلك من قدر�ت  و�الإ

ر�دة، و�سعيه يف جتميل  �لفكر و�لعاطفة و�الإ

�حلياة من حوله حتى ت�ستاأهل �أن يعي�س �لنا�س 

فيها وي�س������عدو� بها، وقدرته على �لثبات يف 

وج������ه �ملخالفة ب�س������ورها �ملختلف������ة، وعلى 

متا�سكه يف وجه �لزمن.

اطلعت على املقدمة التي كتبها وليد قنباز لديوان ال�ش���اعر )�ش���يد الع�شاق(، والدرا�شة التي كتبتها   -1

يقاع يف �شعره، وما كتب اأو األقي يف حفالت تكرميه، اأو ن�رس يف منا�شبات  الدكتورة رود خباز عن دور االإ

�شتاذ �شهيل  �ش���فر اأو االأ �ش���تاذ عبد الرازق االأ اأخرى. ومل يتح يل االطالع على الدرا�ش���ة التي كتبها االأ

عثمان.

اإن كان غريي �شاعر النهدين فليهناأ به، وليفخر النهدان  -2

بطني والردفني وال�شيقان اأنا �شاعر ال�شفتني والنهدين واالإ

)يف اإ�شارة اإىل ديوان نزار قباين )طفولة نهد(.

ديوانه )كذا اأنا( �ش�7.  -3

ديوانه )�شيد الع�شاق( �ش2�3.  -4

الهوام�ش
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فاأ�ش���ن غارات موفقة على )بيت الق�ش���يد( تطيب بالتكرار- ديوانه )�ش���يد الع�شاق �ش299(. وانظر   -�

�ش�21 اأي�شًا.

)»كذا اأنا« �ش�7(.  -�

التابع من اجلّن )�شيطان ال�شعراء(.  -7

بيني وبني الغواين �ش127.  -�

بيات يف ديوان )�شيد الع�شاق( �ش�3. راجع االأ  -9

10- انظر ديوان »�شيد الع�شاق« �ش114.

11- امل�شدر نف�شه �ش�9.

12- ديوانه »�شيد الع�شاق« �ش321.

ول )بيني وبني  13- انظر مثاًل �ش���غريًا يف ق�ش���يدة »عتاب«: كذا اأنا �ش34-�، واأمثلة كثرية يف ديوانه االأ

الغواين(.

¥µ



�9

املتفوقون.. اإنهم الرثوة..فماذا نحن فاعلون؟

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

أثر�ً على �لتنمي������ة. فمنذ عام 1924م  ال خ������الف على �أن للرتبي������ة دور�ً و�

 Additional أو �لقيمة �مل�س������افة و�لدر��س������ات تتو�ىل عن قيا�������س �لنتائج �

أثرها عل������ى �إنتاجيته �لعامة.  Value ب�س������بب �إطالة مدة در��س������ة �لطال������ب و�
فكلم������ا ز�دت مدة �لتعلي������م  Prolongation of Education وحت�س������ن 

نتاجي مرتفعة. فالفرد  �لتعلم كانت م�ساهمة �لفرد يف �لعمل �الجتماعي و�الإ

�لذي يتقن �ملهار�ت �لعلمية و�لتكنولوجيا ي�ستطيع �أن يرفع من دخله، وكذلك 

يزيد من �لدخل �لقومي لبلده.وهذ� يعني �أن �ختالف �مل�س������تويات �لتعليمية 

اأ�شتاذ جامعي وباحث تربوي �شوري

قحطان الطلع  العمل الفني: الفنان  

إنهم الرثوةاإنهم الرثوةإنهم الرثوة املتفوقون.. 
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فر�د له دالالته �لن�س������بية يف �لنه�سة  لدى �الأ

ولقد  و�ل�سيا�سية.  و�الجتماعية  �القت�سادية 

��س������تخدمت ع������دة نظريات لقيا�س �إ�س������هام 

أثبتت جميعها  �لتعليم يف �لنمو �القت�سادي �

فاعلية �لتعلي������م يف هذ� �ملجال. فالكثري من 

�قت�س������اديات �لدول ن������ت و�زدهرت نتيجة 

مريكي خالل  �لتعليم. فقد نا �القت�ساد �الأ

�لفرتة )1930�1960( بن�س������بة 23% ويف كند� 

بن�س������بة )25%( للف������رتة نف�س������ها. )�لرميحي 

.)1998

و�حلق �إن عدد  �ملتعلمني يف �أي �أمة لي�س 

هو معيار تقدمها، لكن نوعية هوؤالء �ملتعلمني 

هي �لتي ت�سكل ذلك �ملعيار، وبخا�سة وجود 

مة  �ملتفوق������ني و�ملوهوبني �لذين ت�س������تغل �الأ

طاقاتهم �ملتميزة باالبتكار.

�إن �لزمن �لذي نعي�س������ه هو زمن تعاظم 

فيه قيم������ة �لعقل و�إجناز�ت������ه، وبالتايل فاإن 

�ساحب �لعقل �ملتميز هو �لذي يجب �أن ينال 

�حلظوة لدى هذه �الأمم. 

�إن �لرثوة �لب�رضية هي حمور �هتمام �الأمم 

�ملتقدمة ففي نائها ورقيها زيادة يف �لدخل 

�لقومي، ويف تخلفها �إذكاء حلطب �لفاقد يف 

�لرثوة. و�سخامة �خل�سائر يف �لرثوة �لب�رضية 

تتمثل يف �أطفال نا�س������ئني ال يجدون ت�سجيعا 

على �إظهار ن������وع من �لبحث ع������ن رغباتهم 

آباوؤه������م �أو معلموهم من  وميوله������م، مينعهم �

مو��س������لة هذ� �لبحث عن هويتهم.. فلم يعد 

هناك جمتمع ي�س������تطيع �أن يعزل نف�سه عما 

يحدث حول������ه، بل ما يح������دث يفر�س على 

خرين،  �جلمي������ع �أال ينعزلو� عن ح������ر�ك �الآ

فع�رضنا هو ع�������رض �لتفجر �ملعريف �ل�رضيع، 

وع�������رض �لك������م �لهائل من �لرت�ك������م �ملعريف، 

وعليه البد من ��ستثمار �أف�سل وحتمي للرثوة 

�لب�رضية.

بد�ع،  لق������د حدث خلط يف مفاهي������م: �الإ

و�ملوهب������ة، �لتف������وق �لتح�س������يلي، �ل������ذكاء، 

�لعبقري������ة، �لتميز، وذل������ك قبل مطلع �لقرن 

ف������ر�د �لذين يقعون  �لع�رضي������ن، ذل������ك �أن �الأ

حتت مفهوم من �ملفاهيم �ل�س������ابقة قد لفتو� 

نظر �ملربني على مر �لع�س������ور، ونتيجة نو 

حركة �الهتمام بهذه �لفئات يف �ل�سبعينيات، 

و��س������تد�دها يف �لثمانينيات قامت در��سات 

�أن  �لق������وم  �أدرك  �إذ  أبح������اث ونظري������ات.  و�

�ملتميزي������ن هم ثروة من �ل������رثو�ت �لغالية يف 

أم������ة، والبد من ك�س������ف �لنقاب عن هذه  كل �

�لرثوة وتوظيفها و��ستثمارها ب�سكل منا�سب. 

أ �لرتبويون بالتفكري جديا برعاية  من هنا بد�

ه������ذه �لفئات و�إعد�د �لرب�مج �خلا�س������ة من 

�أجل �كت�س������افهم ومن ثم رعايتهم وتدريبهم 

ودفعه������م يف �الجتاه �ل�س������ليم �لذي يف�س������ي 

مة. ويعتمد عليها يف  �إىل جعلهم ق������وة يف �الأ

مر�حل �لتنمية �ل�ساملة، �إذ هوؤالء هم �لذين 

يحرق������ون �ملر�حل، ويبدع������ون، وبهم تتقدم 

�الأمم.
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والبد هنا من تق������دمي بع�س �لتعريفات 

مل�سطلحات �ست�ستخدم يف هذه �لدر��سة: 

- مفه���وم التف���وق: �ملتف������وق عقلي������اً هو 

م�س������طلح مر�دف لبع�س �مل�سطلحات مثل 

أو قادر،  أو ذو موهبة، � أو نابه، � فائق �لذكاء، �

وهن������ا البد من فهم مدى تنوع �خل�س������ائ�س 

�لتي ت�سكل �لتفوق  �لعقلي.

�لطال������ب �ملتف������وق ه������و �لطال������ب �لذي 

نتنب������ه ل������ه نتيج������ة م������ا ميلكه م������ن قدر�ت 

أد�ء متميز�ً يف و�حد  عالية كامنة، ويظه������ر �

م������ن جم������االت: �لق������در�ت �لعقلي������ة �لعامة، 

كادميية �خلا�سة، �لتفكري  �ال�س������تعد�د�ت �الأ

بد�ع������ي، �لق������درة �لقيادي������ة،  أو �الإ �ملنت������ج �

د�ئية، �ال�س������تعد�د�ت �لريا�س������ية.  �لفنون �الأ

وعادة يو�س������ف �لطال������ب باملتف������وق عندما 

بالتح�س������يل �لدر��سي �ملرتفع  يكون متميز�ً 

ن�س������انيات، و�لعلوم �الجتماعية،  يف جمال �الإ

و�لعلوم �لطبيعية و�لريا�سيات، كذلك �لذين 

يت�س������فون بقدر�ت عقلية مع �سمات نف�سية 

معينة ترتبط بالتح�س������يل �لدر��سي �ملرتفع 

بد�عي.�إنه  مع قدر�ت عالي������ة يف �لتفكري �الإ

أد�ئه �إىل  بعب������ارة �أخرى ه������و من و�س������ل يف �

م�ستوى �أعلى من م�ستوى �لعاديني يف جمال 

من �ملجاالت �لتي تعرب عن �مل�س������توى �لعقلي 

و�لوظيفي للفرد، ب�رضط �أن يكون ذلك �ملجال 

مو�سوع تقدير �جلماعة.

- مفه���وم االبت���كار: ي������رى جيلف������ورد �أن 

نتاج  �البتكار »تفكري يف ن�سق مفتوح يتميز �الإ

جابات  فيه بخا�س������ة فريدة، وهي تن������وع �الإ

�ملنتج������ة و�لتي حتدده������ا �ملعلومات �ملعطاة، 

ويذك������ر جيلفورد �أن �البتكار يت�س������من عدة 

�س������مات عقلي������ة �أهمه������ا �لطاق������ة و�ملرونة 

�سالة«. ويرى روجرز »�أن �البتكار ظهور  و�الأ

نتاج جدي������د نابع من �لتفاع������ل بني �لفرد  الإ

أنه عملية  وم������ادة �خلربة«.ويرى ميديني������ك �

»�سب عدة عنا�رض متد�عية يف قالب جديد 

أنه  أو � أو فائدة ما«.� يحقق �حتياجات معينة �

»عملية لها مر�حل متتابعة تهدف �إىل �إنتاج 

يتمثل يف �إ�سد�ر حلول متعددة تت�سم بالتنوع 

و�جل������دة، وذلك يف ظ������ل مناخ عام ي�س������وده 

أبو  �الت�س������اق و�لتاأليف بني مكوناته« )كمال �

�سماحة(.

ويعترب تقدم �مل�ستوى �لتعليمي يف مر�حل 

�لدر��س������ة �ملختلفة من �ملوؤ�رض�ت �لهامة على 

ن������و قدر�ت �لطلب������ة �البتكارية و�إك�س������ابهم 

مهار�ت، نتيجة لتفاعل �لطلبة مع �حلقائق 

و�ملفاهي������م و�لتعليم������ات و�لنظري������ات �لتي 

يكت�س������بونها جر�ء عمليتي �لتعل������م و�لتعليم 

أبو حلو، ولعمر: 176(. )يعقوب �

وقد ج������اء يف �ملجلة �لرتبوي������ة �لكويتية 

�لتي ت�س������در عن جامعة �لكويت �لعدد 49، 

1997�������س17:18(. »ورغ������م �أن �لعالقة بني 

فكار و�لذكاء عالقة حمددة �إال �أن �الجتاه  �الأ

حديثاً �أ�س������بح مييل �إىل ��س������تخد�م �البتكار 
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�البتكاري  و�لتفك������ري 

حمكات  م������ن  كو�حد 

�كت�س������اف �ملتفوق������ني 

عقلي������اً، وذل������ك على 

�عتبار �أن �البتكار هو 

نتاج  �أح������د مظاهر �الإ

�لعقل������ي للمتفوقني.. 

ذل������ك �أن �لقدرة على 

و�لتجديد  �البت������كار 

يع������د حج������ر �لز�وية 

�أي جمتمع من  لتقدم 

أ�سا�س  �ملجتمعات بل و�

�ملجتمع������ات  تغي������ري 

وتطورها«.

بداع  - مفه���وم االإ

�إن������ه   :Creativity
�بتكار  عل������ى  �لقدرة 

مل�سكلة  جديدة  حلول 

ما، وتتمث������ل هذه �لق������درة يف ثالثة مو�قف 

مرتبة ترتيبا ت�ساعديا وهي: �لتف�سري و�لتنبوؤ 

و�البتكار.وق������د مَر معنا تعري������ف  جيلفورد 

بد�ع »فهو تفكري يف ن�سق مفتوح  1959م  لالإ

نتاج فيه بخا�س������ية فريدة يف تنوع  يتميز �الإ

جابات �ملنتج������ة و�لتي حتددها �ملعلومات  �الإ

�ملعطاة«.

أبو  بد�عي������ة كما يعرفها كمال � �لقدرة �الإ

�سماحة و�آخرون �س195: »�إنها �لقدرة على 

�خللق و�البتكار« �أو هي »�لقدرة على �لو�سول 

�إىل حل������ول جديدة« �أو هي �لقدرة على خلق 

منتجات خيالية مقنعة وذ�ت معنى«. 

 :Giftendness املوهب���ة:  مفه���وم   -

��ستخدمت هذه �ل�س������فة لتدل على م�ستوى 

د�ء ، ويعرفها  عال من �لقدرة على �لتفكري و�الأ

كارتر جود God  carter v )1973( »�إنها 

أو �ملقدرة �لطبيعية  �لقدرة يف حقل مع������ني، �

ذ�ت �لفاعلية �لكربى نتيج������ة �لتدريب مثل 

أو �ملو�سيقى وال ت�س������تمل بال�رضورة  �لر�س������م �
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درجة كبرية من �ل������ذكاء �لعام«.�أما �ملوهوب 

أنه  كما يعرف������ه اليك������وك )1957( �ملوهوب �

أو �أكرث م������ن �لقدر�ت  »م������ن تفوق يف ق������درة �

�خلا�سة«.

 Thinking  بد�ع������ي أم������ا �لتفك������ري �الإ �

Cariative  فه������و »�لقدرة على �كت�س������اف 
عالق������ات جدي������دة �أو حلول �أ�س������يلة تت�س������م 

باجلدة و�ملرونة وي�سمى �لتفكري �البتكاري« 

فكار  �أو هو »�لقدرة عل������ى �إنتاج عدد من �الأ

�سيلة غري �لعادية ودرجة عالية من �ملرونة  �الأ

ن�س������طة  فكار و�الأ يف �ال�س������تجابة، وتطوير �الأ

و�البت������كار ل������دى معظ������م �لطلب������ة بدرجات 

متفاوت������ة، وتك������ون نتائجه خالقة، ولي�س������ت 

روتينية �أو نطية«. 

ويف تعريف �س������بريمان )1931( للعبقرية 

نت������اج  أنه������ا »ق������درة �لف������رد عل������ى �الإ ن������رى �

�البتكاري«.  

ف�س������ل لل������رثوة  ومفت������اح �ال�س������تثمار �الأ

�لب�رضي������ة هو �لتعليم، لقد بات جليا �ليوم �أن 

�لتعليم يهدف �إىل حتفيز �ملتعلمني لتوظيف 

طاقاتهم �إىل �أق�سى �حلدود، ولعل �أف�سل ما 

تقوم به �لرتبية من �جلانب �ملعريف هو تفعيل 

ن�س������ان.  �لقدر�ت �لعقلية �لتي وهبها �هلل لالإ

لذل������ك تتج������ه �ل������دول �إىل مر�جع������ة نظمها 

�لرتبوي������ة، وجعله������ا تتحرك وف������ق مناخات 

ت�س������ل باأبنائها �إىل �أق�سى مدى من حتقيق 

أبناءها على  طاقاتهم �لعقلية، وبذلك ت�سع �

بد�ع و�لتطور، وردم  بد�ية طريق �لنم������و و�الإ

�له������وة بني ما هو موجود، وم������ا هو ماأمول.

فالرتبية �ملخططة و�ملنظم������ة و�لهادفة هي 

بد�عية، عندها يتوقع  م�ستلزمات �لرتبية �الإ

من خمرجات �لتعليم �أن ت�سيف �إىل �ملعارف 

مة من حال �إىل  و�لعل������وم و�لتقانة ما ينقل �الأ

حال �أف�سل.  

أو�ن �لتحول م������ن �لتعليم �إىل �لتعلم،  آن �  لقد �

يجابي للمتعلم بدل �سلبيته �ملعتادة،  وتفعيل �لدور �الإ

لقد حلت �لنظري������ة �لبنائية constructive  يف 

�لتعل������م و�لتي توؤكد عل������ى دور �ملتعل������م و�إيجابيته 

وقدرته على �أن يتعلم بنف�س������ه، وعلى قيمة �سناعة 

�ملعنى making meaning، و�لتي حلت حمل 

�لتي   behavioristic �ل�س������لوكية  �لنظرية 

كان������ت توؤكد عل������ى نطية �ل�س������لوك ووحدة 

�الجتاه تقريباً )مثري- ��ستجابة(.

أولئك �لذين  و�إذ� كان �حلدي������ث هنا عن �

يتمي������زون يف جم������ال ن�س������اطهم �لعقل������ي �أي 

ع������ن طاقات عقلي������ة مميزة ومتمي������زة، لقد 

�أ�س������بح �الهتمام �ملتز�يد بالطلبة �ملتفوقني 

و�ملوهوبني �سمة من �س������مات �سيا�سة �لتعليم 

ن ��س������تثمارهم ميثل  يف �لدول �لناه�س������ة، الأ

تفجري� لطاقاتهم �لكامنة  ولعل حل كثري من 

م�سكالت جمتمعاتنا هو تو�فر عقول متفوقة 

وموهوبة يجب علينا رعايتها. و�لطريق �إىل 

تو�فر هذه �لطاقات هو تو�فر خرب�ت تربوية 
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مرن������ة ومتقدمة تنمي قدر�تهم �إىل �أق�س������ى 

ح������د ممكن وتعينهم على �لتكيف مع ذو�تهم 

ومع �ملوؤ�س�س������ات �ملختلفة �لتي حتت�س������نهم، 

ويف حميط �لعمل �مل�س������تقبلي، وهذه �رضخة 

لالعتناء بهم.

أن������ه يوجد فروق فردية بني �لب�رض،  ومبا �

ولكل فرد �س������ماته �خلا�سة، وميكننا ت�سجيل 

�أن فئة �ملتفوقني عقلياً و�ملوهوبني من تالميذ 

أنهم  �ملد�ر�س، ميكن تعريفهم ب�س������فة عامة �

أد�ء عال متميز  أولئك �لقادرون على �إظهار � �

عرب مدى و��سع من �حلقول �ملعرفية. 

لذل������ك �قرتح )ذيهان( و)هافجهر�س������ت( 

عدة حم������كات لتحديد معنى �لتفوق: �لقدرة 

�لعقلي������ة �لعام������ة، �لق������درة عل������ى �لتفك������ري 

�البت������كاري، �لق������درة على �لتفك������ري �لعلمي، 

�لقي������ادة �جلماعي������ة، �مله������ارة �مليكانيكي������ة، 

�ال�س������تعد�د �خلا�س يف �لفنون، �لقدرة على 

�إدر�ك �لعالق������ات، ق������درة لفظية ريا�س������ية، 

حتليل مكاين.

أنه ال يقت�رض على  ويت�سح من هذ� �ملنحى �

ذوي �لقدرة �لعقلية �لعالية، �أو ممن يتمتعون 

أو �لعلمي« و�إنا  بق������درة كبرية على �لتفكري »�

يتعدى ذلك في�س������مل �لذي������ن يظهرون تفوقا 

ببقية �لفنون كاملو�س������يقى و�لتمثيل و�لر�سم 

عمال �ليدوية �لدقيقة. و�الأ

ي������رى »�أحمد ع������زت ر�ج������ح« �أن �لتفوق 

�لعقل������ي �لذي ي�س������ل �إىل مرتب������ة �لعبقرية، 

ب������د�ع يف �لعلوم  �س������الة و�الإ هو يف مرتبة �الأ

دب �إىل جانب  أو �الأ أو �ل�سيا�س������ة � و�لفن������ون �

�لذكاء و�ملو�هب �خلا�سة.

ي�سيف »�س������عد جالل« �أن �ملتفوق عقلياً 

�س������افة �إىل  هو من روعي يف ت�سخي�س������ه باالإ

�ختبار�ت �لذكاء تفوقه يف �حل�سيلة �للغوية 

وح������ب �ال�س������تطالع، و�مله������ار�ت يف تن������اول 

�لعمليات �ملج������ردة، وغري ذلك من عالمات 

�لنبوغ.

ويورد »عبد �لغفار عبد �ل�سالم وزميله« 

 feher،   در��س������ة )فه������ر وكالرك، و�س������ار

klark، sara ( ويتمي������ز �ملتفوق������ون ع������ن 
غريهم بق������درة فائقة يف �لتذك������ر و�لتفكري 

�ملج������رد، و�لتفك������ري �ملنطقي و�لق������درة على 

��س������تخد�م �لقو�ع������د �لعلمي������ة وتطبيقه������ا، 

وكذلك �لقدرة على توظيف �ملعلومات �لتي 

يح�س������لون عليها، كما يتميز بع�سهم بقدرة 

ح�سابية ممتازة، وبالتفوق يف �لقدرة �ملكانية، 

�سلوب  و�لقدرة �للفظية، ويف ��ستخد�مهم لالأ

�ال�ستداليل يف �لتفكري.

ومن �ملالحظ �أن �الهتمام مل يوجه عادة 

للمتف������وق رمبا لالعتقاد �أن �ملتفوق عقليا ال 

ن تفوقه كفيل باأن  يحتاج �إىل رعاية خا�سة الأ

مر عليه ويجعله يحقق م�ستويات  ي�س������هل �الأ

عالية دون عناء. 

ولقد �أف�س������ت �لبحوث �لعلمي������ة �إىل �أن 

�لطف������ل �ملتفوق ال يق������ل �حتياج������اً للرعاية 
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و�الهتمام عن �لطف������ل �ملتخلف عقلياً، فقد 

تية:  �أكدت هذه �لبحوث على �حلقائق �الآ

1- �ملتفوق������ون عقلياً: )فئة خا�س������ة، بل 

فريدة من نوعها(، ثم �إنهم ال يقلون �حتياجاً 

�إىل �لرتبي������ة �ملنظمة عن �ملتخلفني و�ملعاقني 

وذلك بحكم جمموعة �خل�سائ�س �ل�سخ�سية 

و�لعقلية �لتي يتمي������زون بها عن غريهم من 

أت������ي يف مقدمتها �الرتفاع  �لعاديني، و�لتي يا

يف م�س������توى �لق������در�ت �لعقلي������ة و�لتعدد يف 

�مليول و�ملو�هب و�لن�سج �لنف�سي. 

2- من خ�س������ائ�س �ملتفوقني �أن بقاءهم 

م������ع �ملتو�س������طني يف �ملدر�س������ة �لعادي������ة ال 

يح�س������لون عل������ى ما يتنا�س������ب مع م�س������توى 

قدر�تهم و��ستعد�د�تهم وتفوقهم �لتح�سيلي 

يف �ملو�د �لدر��س������ية، وهكذ� ت�سبح در��ستهم 

يف م�سار�ت خا�سة مطلبا له ما يربره، فهوؤالء 

ه������م �لفئة �ملهمل������ة من فئ������ات �الحتياجات 

�خلا�سة.

3- �ملتفوقون يحتاجون �إىل بيئات متوج 

باملثري�ت لت�س������تثري قدر�تهم �ملتنوعة، وعلينا 

�أن نوف������ر هذه �لبيئات ال�س������تثمار �أف�س������ل 

لقدر�تهم.

4- �ملتفوقون ي�س������كلون ح�سا�سية �سديدة 

ن بيئة �ملدر�سة  نحو �لبيئة �ملدر�سية، ذلك الأ

�لعادية تركز على �ملتو�س������طني، وي�س������عرون 

حباط، كما �أن  أنهم مهملني، في�س������ابون باالإ �

خفاء  حم������اوالت �لدمج يرونها حم������اوالت الإ

تفوقهم �لعقلي.

5- دلت نتائج �لدر��س������ات �أن �ملتفوقني 

عقليا �لذين ينخرطون يف بر�مج خا�سة قد 

�أظهرت حت�سناً ملحوظاً يف فهم �لذ�ت، ويف 

خرين، كما حت�س������ن  �لقدرة على �النتماء لالآ

بد�عي، ومن �لنتائج  كادمي������ي و�الإ أد�وؤهم �الأ �

أي�س������اً �أن خريجي هذه �لرب�مج مل يت�س������فو�  �

أو �لتعج������رف كم������ا كان �العتقاد  ناني������ة � باالأ

�س������ائد�ً من قبل عنهم، بل �ت�س������فو� بالغالب 

ن�سانية و�حرت�م  عّم بال�سعور بالو�قعية و�الإ �الأ

خرين. �لذ�ت و�حرت�م �الآ

6- �إن �ل�سيا�س������ات �لتي ت�س������عى لرعاية 

هد�ف  �ملتفوقني يجب �أن تكون و��س������حة �الأ

تنبع م������ن �أهمية هذه �لفئة ودورها يف تقدم 

م������ة و�زدهارها يف جمال �لعل������م و�لتقانة  �الأ

د�ب.. و�لفنون و�الآ

7- ال ب������د م������ن توعية جمتمعي������ة تدور 

حول �أهمية هذه �لفئة وذلك للم�س������اعدة يف 

�لعمل على تو�فر بيئ������ات منظمة لهم، هذه 

�لتوعية ت�سعى �إىل �إ�ساعة �أن �لتقدم �لعلمي 

و�لتكنولوجي �لذي دخلت فيه �ملجتمعات يف 

لفية �لثالثة ونقلها من م�س������توى ح�ساري  �الأ

معني �إىل م�ستوى �آخر تطلب كفاء�ت عقلية 

�سخا�س �لعاديني. ال تتو�فر عند �الأ

ولهذ� تعر�س �ل������دول �ملتقدمة �إغر�ء�ت 

مادي������ة ومعنوية ل������ذوي �لق������در�ت �لعقلية 
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بالتطوي������ر  �أهميته������م  در�كه������ا  الإ �لعالي������ة، 

لة يف �إد�رة  و�الخرت�ع ومهارة ��س������تخد�م �الآ

أبو �س������ماحة وزميله  عجل������ة �لتقدم.)كم������ال �

1992، 110�111 بت�رضف(.

ولكن ميكننا يف بالدنا �لعربية �أن ن�ستثمر 

بد�ع و�البتكار البد  هذه �لفئ������ات فلتقوية �الإ

من �لب������دء باالهتمام بالطفولة وذلك بتهيئة 

ظهار مو�هبه������م وتنميتها  �ملناخ �ملنا�س������ب الإ

و�إبر�ز ما عندهم من مهار�ت يدوية وعقلية 

باتباع ما ياأتي: 

1- �إبر�ز �هتمامن������ا بهو�يات و�بتكار�ت 

�أطفالن������ا و�ال�س������تمر�ر يف تعزيز وت�س������جيع 

�أعمالهم.

2- تعزي������ز �لنو�ي������ا �البتكاري������ة لديه������م 

ودعمهم عاطفياً وتقدير �أفكارهم.

جابات عن ت�ساوؤالت �أطفالنا  3- ربط �الإ

قارب و�ملحيطني  باخل������رب�ء و�لعارفني من �الأ

�س������دقاء �إذ� كن������ا ال نلك  �������رضة م������ن �الأ باالأ

جابة عن ت�ساوؤالتهم. �الإ

4- �جلدي������ة �لتام������ة يف �لتعام������ل م������ع 

أو بث �لياأ�س  طفال و�البتعاد عن �ل�سخرية، � �الأ

يف نفو�سهم.

5- �إن كل ب������ادرة �إبد�عي������ة لدى �أطفالنا 

�رضة، وال �إكر�ه يف  أف������ر�د �الأ حتتاج �إىل دعم �

�لقيام بهو�يات ال مييلون �إليها.  

م������ور و�ملرب������ون  أولي������اء �الأ 6- ت�س������جيع �

طفال على �ملناق�س������ة وذلك بهدف تعزيز  �الأ

ثقتهم باأنف�سهم، و�سعورهم باالحرت�م.

أو  آباء � 7- عل������ى �ملرب������ني من معلم������ني و�

أمه������ات جتن������ب �ال�س������تهز�ء باأف������كار هوؤالء  �

�لتالميذ، ب������ل البد من �ال�س������تماع لهم بكل 

�حرت�م، ومن ثم ت�سجيع ميولهم �لعلمية منها 

أو �لفنية، وكذلك هو�ياتهم. �

8- عل������ى �ملعلم������ني تق������دمي تقارير عن 

طفال لتنتقل معهم  مو�هب هذه �لفئة من �الأ

يف مر�حل در��س������تهم لتنب������ه �ملعلمني �جلدد 

لرعاية ما �كت�سفه فيهم �ل�سابقون من ميول 

ومو�ه������ب ملتابعة رعايته������ا، والبد من �لعمل 

مور �لتالية:  ب�سكل عام على �الأ

طفال منذ مرحلة  - �كت�ساف مو�هب �الأ

أن�سطتهم  �لطفولة �ملبكرة من خالل لعبهم و�

وذلك باال�س������تعانة باملعلمني �لذين يعهد لهم 

تربيتهم يف هذه �لفرتة.

- تعزيز ودعم �ملبادر�ت �لفردية، وتقدير 

أياً كان. �لعمل �البتكاري �لذي نالحظه �

طفال عل������ى �ملبادرة بعيد�ً  - ت�س������جيع �الأ

أو �لرتدد. عن �سعور �خلوف �

- تهيئ������ة �ملن������اخ �لنف�س������ي �الجتماع������ي 

بد�عي. �الإ

- �إ�س������اعة �جلو �لدميقر�طي و�ملناق�سة 

من �لنف�س������ي  طف������ال باالأ �س������عار �الأ وذلك الإ

و�حلرية �لنف�سية.

طفال  - تنمية حب �ال�س������تطالع عند �الأ

)رعاية �لعقل �ملت�سائل(.
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- �النخ������ر�ط م������ع �لفئ������ات �ملبدعة من 

�ل�سغار و�لكبار، ر�سامني مو�سيقيني، �سعر�ء، 

كتاب، علماء، �أفالم، ت�س������جيالت، معار�س، 

متاحف، م�سانع..

- توف������ري �لبيئة �لفنية �مل�س������جعة للبحث 

و�لتجري������ب و�لتاأمل و�ال�ستق�س������اء و�لتحقق 

�لعلم������ي و�لتخم������ني و�لتنب������وؤ �الفرت��س������ي، 

وتوفري �لوقت �لكايف للتفكري و�إنتاج �حللول 

�لفردية.

طرائق تنمية التفكري البتكاري: 

اأ�شلوب الع�شف الذهني:   -1

 )1968Osborn( أ�س������بورن وقد �بتكره �

أ�سلوب يتدرب فيه �ملتعلم على �إنتاج كل  وهو �

ما يخطر على باله من �إجابات نتيجة ��ستثارة 

�أفكاره، ومن مقومات هذ� �لتدريب: 

- �لتاأكيد على �إنتاج �أكرب قدر ممكن من 

ر�ء �ملتنوعة. فكار و�الآ �الأ

أثناء  أو تعليق � - عدم �ل�س������ماح باأي نقد �

فكار. مرحلة �إنتاج �الأ

- م�س������اعدة �ملتعلمني عل������ى �جلمع بني 

ف������كار بع�س������ها بع�س������اً للخ������روج بفكرة  �الأ

جديدة.

- م�ساعدة �لتالميذ على �أن يكملو� ويبنو� 

أبو  على �أفكار بع�سهم بع�ساً. )رجاء حممود �

عالم، �لف������روق �لفردية وتطبيقاتها �لرتبوية 

170، د�ر �لقلم، �لكويت، ط2 1989م.

أ�سئلة  أ�س������لوب �لتدري�س هذ� � ي�س������تخدم �

غربية �فرت��س������ية تبتعد عن �ملاألوف ويطلق 

أو �لتوليد  فكار � أ�س������لوب ��س������تمطار �الأ عليه �

�لفكري.

2- اأ�شلوب التقومي املوؤجل: 

أ�س������اليب تنمية �لتفكري  وهو و�ح������د من �

ف������ر�د �أكرب قدر  �البت������كاري، وفيه ينت������ج �الأ

ر�ء حول �سوؤ�ل معني،  فكار و�الآ ممكن من �الأ

أو م�س������كلة حمددة يف حميط من �لطماأنينة  �

و�لثق������ة ل������دى كل �مل�س������اركني  دون تدخ������ل 

فكار  أو �ملدرب لتقومي ه������ذه �الأ من �ملعل������م �

أنها  ف������كار هنا ال يحك������م عليها � ر�ء، فاالأ و�الآ

�س������حيحة �أو غري �سحيحة فالغر�س هنا هو 

�لطالق������ة و�لي�رض و�ملرون������ة يف تقدمي كل ما 

ميكن تقدميه. هنا ت�سجيع لبقية �حلا�رضين 

فكار مما يغني �ملوقف  أو �الأ ر�ء � للم�ساركة باالآ

�لتعليمي ويرثيه.

�إن �لتق������ومي هنا لي�س ملغياً و�إنا موؤجل 

فكار وجتميع �أكرب قدر منها،  حلني تهذيب �الأ

فكار  حي������ث تبد�أ عملي������ة �لفلرتة وتنقي������ة �الأ

للعمل عل������ى عدم تثبيت �خلط������اأ يف عقول 

�لتالميذ.

3- ا�شتثارة الن�شاط: 

�س������لوب �إىل تنمية حب  يه������دف ه������ذ� �الأ

�ال�س������تطالع لدى �لتالميذ وزيادة �لد�فعية 

ال�ستمطار �أفكار متنوعة و�أ�سيلة غري تقليدية  

عن �ملو�سوع �ملطروح للمناق�سة.

أ�سئلة مفتوحة تتطلب من  هنا يقدم �ملعلم �
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�س������لوب  �ملجيب �إجابات متنوعة، ويف هذ� �الأ

أ�سئلة  يقوم �ملعلم بحفز �لتالميذ على توليد �

أ�سلوب  �أخرى مرتبطة مبو�سوع �لنقا�س وفق �

�ال�ستق�ساء.

عل���ى  امل�شجل���ة  الربام���ج  اأ�شل���وب   -4 

اأ�رسطة: 

عر�س ت�سجيالت عن �سخ�سيات تاريخية 

بطولية، �أو علمية له������ا �إجناز�ت مبتكرة، �إذ 

أ�سا�س������ياً من مبادئ  أ � يت�س������من �لعر�س مبد�

�لتفك������ري �البتكاري، يتذك������ره �لتلميذ عندما 

يو�جه م�سكلة من �مل�س������كالت �أو موقف من 

�ملو�قف.

�شئلة املت�شعبة:  5- الأ

�س������ئلة على  تعتمد هذه �ل�س������يغة من �الأ

قدرة �ملعلم على حتفيز �لطلبة على �لتفكري 

يف تق������دمي �إجابات متعددة لل�س������وؤ�ل �لو�حد 

مما يدرب على ما ي�سمى بطالقة �لتفكري.

6- الطريقة ال�شتك�شافية: 

�لطلبة هنا حمور �لعملية �لتعليمية فيها، 

وهي طريقة متنح لكل طالب �أن يقدم ن�ساطا 

ينا�سب قدر�ته بني زمالئه يف �ملادة و�مل�ستوى 

�لدر��سي.

لغاز ال�شورية:  7- الأ

أو  هنا تق������دم �س������ورتان بينهما ت�س������ابه �

ألغاز،  عالقة م������ا ويكون �لتق������دمي ب�س������كل �

ت�سبح �ل�س������ورتان حمور �ملناق�سة بني �ملعلم 

و�لطلبة.

لعاب الرتبوية والعلمية:  8- الأ

ثارة،  وهي جم������ال للبحث و�لتفك������ري و�الإ

ومناخ الكت�ساب خرب�ت جديدة.

• موا�شفات املعلم املتخ�ش�ض يف تعليم 

املتفوقني: 

 )�إن �ملعلم هو مفتاح جناح برنامج خا�س 

يقدم لهذه �لفئة من �لطالب. وذلك ملا ميلكه 

ثري  و��سح على درجة �لتعلم �لتي  �ملعلم من تاأ

حتدث يف �ل�س������ف.)�ملجلة �لرتبوية، �لكويت 

.)1998:156

أ�س������لوباً خا�س������اً  فاملتفوق������ون يحتاجون �

يف تدري�س������هم ومعاملته������م، لذلك فاإن معلم 

املتفوق���ني يحت���اج اإىل تاأهي���ل خا����ش وف���ق 

تي:  برنامج يت�شمن االآ

1- �إدر�ك مع������اين �لتف������وق و�البت������كار، 

أنو�ع������ه، وحاجات ه������ذه �لفئة،  وظاه������ره و�

وط������رق �لرعاية و�لتوجي������ه و�لقيادة، وقبلها 

طرق �لك�سف عن �ملتفوقني عقلياً.

2- �ختي������ار طر�ئق �لتدري�س �خلا�س������ة 

�س������اليب �ملالئم������ة، وتوجيه  و�لتقني������ات و�الأ

أ�سو�ر �ملدر�سة  �لن�س������اطات و�لهو�يات د�خل �

آر�ء �لطالب  وخارجها. و�الهتم������ام باأفكار و�

�ملتفوق و�لتي تت�سمن �سيئاً من �البتكار.

3- يف مرحل������ة �إعد�د �ملعلم يجتاز �ملعلم 

مق������رر�ت �أكادميية �أكرب و�أعلى م�س������توى من 

�س������افة �إىل �جتيازه  نظريه �ملعلم �لعادي، باالإ

ع������دد�ً م������ن �ملق������رر�ت يف �لتف������وق �لعقلي، 
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و�لتقومي و�لقيا�س، و�لبحث �لرتبوي. )كمال 

أبو �سماحة و�آخرون 1992، 156(.  �

وهك������ذ� ال بد من تو�فر معلمني موؤهلني 

موؤمن������ني باأهمي������ة ه������ذه �لفئ������ة، عارف������ني 

ب�س������يكولوجية �ملوهوب������ني وماهي������ة �لتفوق 

و�البتكار.ومدرك������ني متام������اً خل�سائ�س������هم 

و�النفعالي������ة،  و�الجتماعي������ة  �ملعرفي������ة 

وم�سكالتهم �لنابعة من قدر�تهم غري �لعادية، 

أولياء  و لديه������م �ملرونة على �لتو��س������ل م������ع �

خ�س������ائيني �الجتماعيني وبقية  م������ور و�الأ �الأ

�ملعلمني، و�إك�ساب هذه �لفئة �لثقة بالنف�س. 

طفال  و�أن يجيد طر�ئق تدري�سية مالئمة لالأ

�ملبدع������ني متيل نح������و �لتعم������ق، و�إذكاء روح 

�البتكار يف �أجو�ء تتنف�س �حلرية، وت�س������اعد 

مكاني������ات �ملختزن������ة يف  عل������ى �كت�س������اف �الإ

�لتالميذ. وت�س������جيعهم على �لقر�ءة و�لبحث 

و�لتعلم �لذ�تي، وحل �مل�سكالت.

اأن تتواف���ر يف  الت���ي يج���ب  • الق���درات 

معلم املتفوقني: 

- �لقدرة على تفهم �خل�سائ�س �ملعرفية 

و�الجتماعية و�النفعالية، وحاجات وم�سكالت 

أنهم غري عاديني. هذه �لفئة على �

- �لق������درة على تطوير مناهج تت�س������ف 

باملرونة، و�لفردية، و�لتنوع و�لرث�ء. )�سليمان 

1996، 56� 61 »بت�رضف«(.

- �لقدرة على خل������ق مناخ يرعى وينمي 

�لتفوق، ويت�س������ف باملغام������رة يف �لتفاعل مع 

فكار �جلديدة، مع �إبقاء �س������عور  �لو�ق������ع و�الأ

�ملناف�سة.

- تدري�������س �ملتفوق������ني �مله������ار�ت �لعليا 

)حتلي������ل، تركي������ب، تق������ومي( و�لتكام������ل بني 

�حلجم و�لعق������ل، وحتقيق �لذ�ت، و�حلد�س، 

وتقييم �لذ�ت.

• املناهج الدرا�شية للمتفوقني، وبرامج 

رعايتهم: 

جابة عن  أت������ي �حلديث هن������ا لالإ رمب������ا يا

�ل�سوؤ�ل �لذي ت�س������منه �لعنو�ن: )ماذ� نحن 

بد�ع و�لتفوق  فاعل������ون ؟(.فبعد �أن عرفنا �الإ

أ�س������اليب تنمية  و�ملوهبة و�لتميز، وطر�ئق و�

�لتفك������ري �البتكاري، ومه������ام معلم �ملتفوقني 

و�ملوهوب������ني ومهار�ته وهذه كلها جتيب على 

�سوؤ�ل: ماذ� نحن فاعلون؟ 

ن�سيف �إىل ذلك �رضورة بناء مناهج مرنة 

و�س������املة و�ساحلة لكل فئات �لتالميذ ولي�س 

كرثية من �ملتو�س������طني من حيث �لقدر�ت  لالأ

كرث  �لعقلي������ة و�ال�س������تعد�د�ت و�ملي������ول.و �الأ

�س������و�با �أن يكون لذوي �حلاجات �خلا�سة: 

)�ملوهوب������ون، و�ملعاقون( مناهج خا�س������ة �إىل 

جانب �ملناهج �لعادية. ون�سري هنا �إىل دعو�ت 

م�سابهة للر�أي �ل�سابق قدمها فرحان، مرعي 

وبلقي�س 1984 م.

وتورد )�ملجل������ة �لرتبوية لكلي������ة �لرتبية، 

جامعة �لكويت  �لعدد 11، 1986( متطلبات 

برنامج رعاية �ملتفوقني: 
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 1- �لك�سف �ملبكر عن �ملتفوقني عقلياً.

2- �إعد�د �ملدر�سني �لالزمني.

3- �إعد�د �لرب�مج و�ملناهج �لدر��سية.

4- حتدي������د دور �لو�لدي������ن يف رعاي������ة 

�ملتفوقني.

تعلي������م  يف  �ملجتم������ع  دور  حتدي������د   -5

�ملتفوقني.

6- �إع������د�د ميز�نية برنام������ج �ملتفوقني 

عقليا.

7- تعدي������ل �للو�ئح �ملتبع������ة يف �اللتحاق 

باجلامعات مبا يتنا�سب مع قدر�ت و�إمكانيات 

فر�د. �الأ

ع������د�د �مل�س������تقبلي لتكيف �لطفل  8- �الإ

�ملتف������وق وخدمته ملجتمعه بع������د �لتخرج من 

�لتعليم �لعايل. 

لرعاي���ة  وعاملي���ة  عربي���ة  جت���ارب   

املوهوبني واملتميزين

مريكية:  اأوًل- الوليات املتحدة الأ

مريكية  �هتم������ت �لوالي������ات �ملتح������دة �الأ

ب������د�ع من������ذ ع������ام 1920 ع������ن طري������ق  باالإ

م�س������اهمات لوي�س تريمان يف �أبحاث �لتفوق 

�لعقلي و�البتكار و��ستمر هذ� �الهتمام وز�د 

من خالل �بت������كار بر�مج لرتبي������ة �ملوهوبني 

طفال  أ�س������تور لالأ و�ملبدع������ني مثل برنام������ج �

 Astor program of gifted ملبدع������ني�

طفال  Children �لتي ي�ستهدف �إعطاء �الأ
�ملبدع������ني بر�مج خا�س������ة يتم م������ن خاللها 

�إ�س������باع حاجاتهم �لنف�سية من �حرت�م وحب 

وتقب������ل، ويهدف كذل������ك �إىل تنمية �ملهار�ت 

�سا�س������ية و�ل�رضوري������ة للقر�ءة و�لريا�س������ة  �الأ

و�لعلوم، وحتقيق نو �رضيع مبختلف جو�نب 

�ل�سخ�سية مع �إ�سعارهم بطفولتهم.

ويف مرحلة �ل�سباب هناك بر�مج �لت�رضيع 

طفال �لذي������ن ميتلكون قدر�ت  لل�س������باب و�الأ

عقلية متميزة وخارقة وت�س������مح لهم بتجاوز 

عدة �سفوف مبا يتنا�سب مع قدر�تهم �لعقلية 

و�لتح�سيلية.

بد�ع يف  كم������ا ت�س������تمل بر�مج تنمي������ة �الإ

�رضة يف م�رضوع  �لواليات �ملتحدة م�ساركة �الأ

طفال ما قبل �ملدر�سة، وذلك  بد�ع الأ تنمية �الإ

من خالل تنمية �ال�ستقاللية، �العتماد على 

�لذ�ت، و�حل�سا�س������ية �الجتماعي������ة و�لقدرة 

على حل �مل�س������كالت به������دوء وتقبل وجهات 

خرى. �لنظر �الأ

كم������ا توج������د بر�م������ج تناف�س������ية عليه������ا 

وملبياد« حيث تتناف�س �لواليات و�ملد�ر�س  »�الأ

على حل �مل�سكالت ب�سكل �إبد�عي.

أ�س������اليب ك�سف �ملبدعني فكانت  �أما عن �

كالتايل: �ختبار�ت �لذكاء �لفردية و�جلماعية، 

�ختبار�ت �لتح�سيل، قو�ئم �ل�سلوك ملالحظة 

�ملهار�ت و�لقدر�ت، �ملقابلة �ل�سخ�سية.

بد�ع  أ�ساليب ك�سف �الإ ومن هنا يظهر �أن �

مو�س������وعية ومتنوعة مبا ي�س������من �كت�ساف 
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قدر�ت �ملبدعني وتفتح قدر�تهم على �أق�سى 

حد ممكن.

ثانيًا- اليابان:

بد�عية �مل�ستقبلية  تهدف بر�مج �لرتبية �الإ

�إىل حتقيق �لهدفني �لتاليني:

طفال و�إغناوؤه، وخا�سة  1- �إثر�ء �إبد�ع �الأ

�إذكاء روح �ملبادرة وتدعي������م �لثبات و�لد�أب 

لهم.

2- تربية �إن�س������ان ينا�سب حتديات �لقرن 

�حلادي و�لع�رضين، ويكون موؤهاًل لال�ستجابة 

�إىل مكت�سفات �لعلم �حلديث باإيجابية.

وذلك يتحقق من خالل �الهتمام باإناء 

�ل������ذكاء و�لق������در�ت �لعقلي������ة يف مرحلت������ي 

�حل�سانة و�لطفولة، وكذلك حت�سني �رضوط 

�لتعليم و�ل�س������حة و�لتغذي������ة، وتهتم �ليابان 

ب�س������كل خا�������س باملعلم������ني �لذين يدر�س������ون 

طفال �ملبدعني وهم بدورهم يتعر�س������ون  لالأ

لربنامج مكثف ومعمق و�سارم.

وميكن �كت�ساف �ملبدعني وتنمية �إبد�عهم 

من خالل:

1- �كت�ساف �لطالب �لذين يزيد ذكاوؤهم 

عن 130 درجة مبقيا�س �ستانفورد بينية.

2- تُعقد مباريات �إبد�عية تناف�س������ية يف 

بد�عي حلل �مل�سكالت. �لتفكري �الإ

طفال  3- عمل ن������و�دي الخرت�ع������ات �الأ

لتنمية قدر�ت �خللق و�البتكار وعمل معر�س 

�سنوي ي�سمى نظرة يف م�ستقبل عامل �لغد.

للط������الب  قب������ول  �متح������ان  عم������ل   -4

�ملبدعني يف خمتلف �ملر�حل �لتعليمية وهذه 

�لتح�س������يل-  )�لذكاء-  ت�س������مل  �الختبار�ت 

�ملعلومات �لعامة- �لفح�س �لطبي للمقابلة 

�ل�سخ�سية(.

ل�س������فوة  مد�ر�������س خا�س������ة  عم������ل   -5

�لطالب وجامع������ات للمتميزين من �لطالب 

�جلامعي������ني ويف هذه �ملد�ر�������س و�جلامعات 

يتم �إثارة �ملناف�س������ة با�س������تمر�ر من �لطالب، 

ويطلب منهم �أن يبذلو� ق�سارى جهدهم وال 

نهم  ي�ست�سلمو� و�أن يحققو� �أف�سل �لنتائج الأ

أم������ل �ملجتمع �لياباين وه������ذ� �ملناخ يحر�س  �

بد�ع و�لتعلم �لذ�تي و�ملناف�سة. على �الإ

6- عم������ل معاه������د خا�س������ة لالبت������كار 

بد�ع. و�الإ

7- �الهتم������ام باإث������ارة �لد�فعي������ة وطلب 

�لعل������م، و�متالك معارف عميقة ومت�س������لة، 

وزي������ادة �لق������درة على �حلد�س ل������دى جميع 

�لتالميذ وخا�سة تالميذ مد�ر�س وجامعات 

�ل�سفوة.

التجارب العربية

1- جتربة مدر�سة �ملنهل �لعاملية لرعاية 

ردن  �الأ  - عم������ان  و�ملتميزي������ن  �ملوهوب������ني 

)1998(

طرق �لك�س������ف عن �ملوهوبني و�ملتميزين 

يف مدر�سة �ملنهل �لعاملية 1997/1996:

أ�س�س������ت موؤ�س�س������ة �ملنه������ل �لرتبوية عام  �
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1978 وهدف������ت �إىل فت������ح مد�ر�������س للقطاع 

�خلا�س وتقدمي خدم������ات مميزة ومتطورة، 

وقد �أقامت �ملوؤ�س�س������ة مدر�سة �ملنهل �لعاملية 

مبدينة عمان، حيث ��س������تملت على خمتلف 

�ملر�ح������ل �لدر��س������ية م������ا قب������ل �جلامعي������ة 

مبتدئ������ة بالرو�س������ة، وقد بلغ ع������دد طلبتها 

من �جلن�س������ني 1700 طالب������ة وطالب، وقد 

��ستطاعت �ملدر�سة �أن تكون �إحدى �ملد�ر�س 

و�ئل يف ن�س������بة �لنجاح ويف متو�سط  �لع�رض �الأ

�ملعدالت بني �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�س������ة 

يف �لعام �لدر��س������ي 1997/96م وفق �إعالم 

ردنية. وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الأ

ولية للمدر�شة: الهتمامات الأ

�فتتح������ت �ملدر�س������ة عام 1989م ق�س������ماً 

ر�س������اد و�لرتبية �خلا�سة،  خا�س������اً بتطوير �الإ

ر�س������اد و�ل�س������حة  وذلك لتقدمي خدمات �الإ

أد�ء �لطالب  �لنف�سية للطلبة بهدف حت�سني �

�س������افة �إىل �خلدمات  كادميي و�ملهني باالإ �الأ

�الجتماعية و�لنف�س������ية و�س������عوبات �لتكيف 

�لناجتة عن �مل�س������كالت �ملتعددة. ومن �أجل 

�ختي������ار �لطلبة ملهنة �مل�س������تقبل يقوم ق�س������م 

�الخت�سا�سيني  با�ست�س������افة  �ملهني  ر�ساد  �الإ

يف خمتل������ف �ملج������االت لعر�������س مهنهم. كما 

يقوم �لق�س������م باّطالع �لطلبة على �ملوؤ�س�سات 

�الجتماعية و�ل�سناعية و�لر�سمية عن طريق 

�لزيار�ت. هذ� �إىل جانب �لك�سف عن �لطلبة 

من ذوي �حلاجات �خلا�سة.

خ�شو�شية املدر�شة:

بع������د �لك�س������ف ورعاي������ة ذوي �حلاجات 

ثر�ء  �خلا�س������ة تتبنى �ملدر�س������ة م�������رضوع �الإ

�ملدر�سي �ل�سامل وفتح غرفة م�سادر بهدف 

رعاي������ة �ملوهوب������ني و�ملتميزين يف �ملدر�س������ة 

باإ�رض�ف متخ�س�سني.

�ملوهوب������ني  �لطلب������ة  �ملدر�س������ة  ترع������ى 

ثر�ء  و�ملتميزين وذل������ك عن طريق برنامج �الإ

�خلا�س وتزوي������د �ملوهوبني بخرب�ت جديدة 

تنا�سب �هتماماتهم يف �ملجاالت �ملختلفة. �أما 

�لفئات �مل�ستهدفة يف �لبد�ية فا�ستملت على 

�سا�س������ي.  وىل يف �لتعليم �الأ طلب������ة �ملرحلة �الأ

كم������ا عق������دت دور�ت تدريبي������ة وتعريفي������ة 

للمعلمني و�ملعلمات �لذين �سيدر�سون هوؤالء 

�ملوهوبني.

الك�ش���ف ع���ن املوهوب���ني واملتميزي���ن يف 

املدر�شة:

��ستخدمت �ملدر�سة جمموعة من �ملعايري 

للك�س������ف ع������ن �ملوهوب������ني و�ملتميزي������ن وقد 

��ستملت على �ملعايري �لتالية:

 School( �ملدر�س������ي  �لتح�س������يل   -1

.)Achievement
بد�عي  2- �ختب������ار تور�ن�س للتفك������ري �الإ

 Torrance Test of Creative(

Thinking( �ملع������ّرب و�ملقنن للك�س������ف عن 
بد�ع������ي وذل������ك عن طريق  ذوي �لتفك������ري �الإ

�إيجاد وتوفري �لظروف �لرتبوية لنموهم.
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 ،)Writing An Article ( 3- �ملقالة

حيث يكتب �لطلبة مقاالً ي�سحح وفق معايري 

حمددة.

�ملعلم������ني  تر�س������يحات  �عتم������اد   -4

Teachers Nominations للطلبة �لذين 
يعتربون متميزون وفق نوذج �خل�س������ائ�س 

.SRBCSS ل�سلوكية ب�سورته �ملعربة�

5- �عتماد �ملقابلة من قبل متخ�س�س������ة 

.An Interview
اإعداد بيئة التميز:

وفق ما تو�فر لدى �ملدر�سة من �إمكانات 

 Resource �مل�س������ادر  غرف������ة  ��س������تملت 

Room على ما يلي:
1- مقاعد فردية و�أخرى و�س������عت على 

�سكل جمموعات.

2- مر�جع وكتب ومو�سوعات، وموؤلفات 

أدبية وفنية وتاريخية و�سيا�سية ودينية. �

أ�سطو�نات  3- �أفالم و�أ�رضطة كا�س������يت و�

تعليمية.

آلة ت�سجيل. 4- جهاز عر�س، و�

جنبية. 5- كتب باللغات �الأ

6- معر�������س د�ئ������م لعر�������س منتج������ات 

�لطلبة.

7- �إتاح������ة �لفر�س������ة �أمام ه������ذه �لفئة 

ال�ستخد�م �ملخترب�ت �للغوية و�ملكتبات وغرفة 

�ملو�سيقي و�ملر�سم وقاعات �حلا�سوب.

مناهج خا�شة:

ا�شتملت على:

1- بر�مج ك������ورت للتدريب على مهار�ت 

�لتفكري.

2- بر�مج �إثر�ئية متخ�س�سة.

3- ق�سايا وم�سكالت حياتية.

2- برنام���ج رعاي���ة الطلبة املتفوقني يف 

دولة الكويت:

ح������دد �لربنام������ج �أهد�فه على �ل�س������كل 

تي: �الآ

1- م������لء �لفر�غ يف نظ������ام �لتعليم لهذ� 

�لن������وع من �لرتبية �س������و�ء �أكان ذلك يف دولة 

�لكويت �أو يف منطقة �خلليج �لعربي.

2- ��ستثمار قدر�ت �ملتفوقني عقلياً �إىل 

�أق�سى طاقاتها.

3- �إعد�د �لقياد�ت للم�ستقبل يف خمتلف 

دبي. جماالت �لتخ�س�س �لعلمي و�لفني و�الأ

�لتفك������ري  عل������ى  �لق������درة  تطوي������ر   -4

�البتكاري يف جماالت �لعلوم و�للغة و�لفنون 

ن�سانيات. و�الإ

للم�س������وؤولية  �ملتفوق������ني  تفه������م   -5

�الجتماعي������ة و�ال�س������طالع بو�جباتهم نحو 

�لوطن وجناحهم.

6- �إعد�د كو�در موؤهلة لتعليم هذه �لفئة 

من �لطلبة من خالل �لرب�مج و�لدور�ت وور�س 

�لعمل �ملحلية و�خلارجية.

أ تنفيذ م�رضوع رعاي������ة �ملتفوقني يف  ب������د�



74

املتفوقون.. اإنهم الرثوة..فماذا نحن فاعلون؟

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

أن�سئ جمل�س  �لعام �لدر��سي 1987/86، وقد �

د�رة �مل�رضوع. الإ

مان������ة يف �لعام  ولق������د ج������اء يف خطة �الأ

�لدر��سي 1993/92م:

�أوالً- �لك�سف عن �لتالميذ �ملتفوقني يف 

�ل�سف �لثالث �البتد�ئي.

ثاني������اً- متابعة �لتالميذ �مل�س������جلني لدى 

�ملكتب.

ن�س������طة  عد�د الفتتاح مر�كز �الأ ثالثاً- �الإ

ثر�ئية. �الإ

ر�بع������اً- تقنيني �ختب������ار�ت �لقدرة على 

�لتفكري �البتكاري.

ثر�ئية  ن�س������طة �الإ ولقد جاء يف م�رضوع �الأ

يف �ملرحلتني �البتد�ئية و�ملتو�سطة ما يلي:

�ختي������ار �لتالمي������ذ �ملتفوقني وفق   -1

معياري �لذكاء و�لتح�سيل �لدر��سي يف مادتي 

�للغة �لعربية و�لريا�سيات وتتم هذه �ملرحلة 

يف �ل�سفني �لثاين و�لثالث �البتد�ئي.

ن�س������طة  �إع������د�د جمموع������ة من �الأ  -2

�لعربي������ة  �للغ������ة  منهج������ي  يف  ثر�ئي������ة  �الإ

و�لريا�سيات على يد متخ�س�سني من وز�رة 

�لرتبية وكلية �لرتبية بجامعة �لكويت.

جتميع �لتالميذ �ملتفوقني يف �ل�سف   -3

�لر�ب������ع �البتد�ئي يف ثالثة مر�كز يومية بعد 

ثر�ئية يف  ن�سطة �الإ �لظهر، حيث ميار�سون �الأ

مادتي �للغة �لعربية و�لريا�سيات.

ثرائية: ن�شطة الإ اأهداف الأ

1- توف������ري �لفر�������س للتالمي������ذ ملتابع������ة 

ميولهم.

2- م�س������اعدة �لتالمي������ذ على �كت�س������اف 

م�س������كالت و�قعية قابلة للحل ومتجان�سة مع 

ميولهم ومتابعتها بحيث جتد منفذ�ً طبيعياً 

لها فيما ميار�سونه من ن�ساط.

ن�شطة: مكونات هذه الأ

أن�س������طة ��ستك�س������افية عامة ت�س������جع  � -1

�لتالميذ عل������ى حماولة ��ستك�س������اف ميولهم 

وتنميته������ا. وتوؤك������د على طرق �ال�ستق�س������اء 

�لعلمي ال�س������تثارة �لتالميذ وتوجيه �سلوكهم 

نح������و �ل�س������عي �إىل �لتعرف على �مل�س������كالت 

وحماولة حلها بالطرق �لعلمية �ل�سليمة.

2- تدريب������ات لتنمية عملي������ات �لتفكري 

�البت������كاري و�لت�س������نيف و�لتحليل و�لرتكيب 

وو�س������ع  و�ملقارن������ة  و�لتق������ومي  و�لتاألي������ف 

�لفرو�س.

3- ��ستطالع م�سكالت و�قعية تنبع مما 

يتناوله �لتالميذ من تدريبات، وي�ستخدمون 

طر�ئ������ق �لبح������ث �لعلم������ي يف معاجلة هذه 

�مل�سكالت.

أم������ا م�������رضوع �إن�س������اء مدر�س������ة ثانوي������ة  �

للمتفوقني فق������د ��س������تخدمت ثالثة معايري 

أ�سا�سية للك�سف عن �لطلبة �ملتفوقني، هي: �

1- �لتح�سيل �ملرتفع.

2- �لقدرة �لعقلية �ملرتفعة.
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�لتفك������ري  عل������ى  �لق������درة  �ختب������ار   -3

�البتكاري.

ويع������د متفوقاً من تنطب������ق عليه �ملعايري 

�لثالثة �ل�سابقة للتفوق.

ردن جتربة مدر�شة اليوبيل يف الأ

اأوًل- حمكات اختيار الطلبة:

كادميي على مدى �آخر  1- �لتح�سيل �الأ

خم�سة ف�سول در��سية.

ح������ب  مث������ل  �ل�س������لوكية.  �ل�س������مات   -2

�ال�س������تطالع، و�لرغب������ة يف �ملعرفة، و�رضعة 

بد�عي������ة، و�لتخي������ل،  �لتعل������م، و�لق������درة �الإ

و�لطالقة �للفظية.

3- �لقدرة �لعقلية �لعامة.

4- كتاب������ة �ملق������ال: )كتابة مقال ت�س������مح 

بد�ع لديهم(. للطلبة باإظهار جو�نب �الإ

5- �ختبار �لريا�سيات: )�ختبار ��ستعد�د 

�أكرث من كونه �ختبار�ً حت�سيلياً(.

6- �ملقابلة �ل�سخ�سية.

ثانيًا- مراحل اختيار الطلبة:

1- املرحلة التمهيدية )التوعية(:

- مت حتدي������د جمتم������ع �ل�س������ف �لثامن 

�سا�س������ي يف منطقة عمان �لكربى بالن�سبة  �الأ

ملدر�سة �ليوبيل.

��س������تمار�ت،  دو�ت:  �الأ �إع������د�د  مت   -

�ختبار�ت..

- لق������اء�ت مع �مل�س������وؤولني عن مديريات 

�لرتبي������ة و�لتعلي������م و�ملد�ر�������س �لتي �س������يتم 

جر�ء�ت  �ختي������ار �لطلب������ة منها لتو�س������يح �الإ

دو�ت، وم�ساركة �ملعلمني  وتطبيق �ملعايري و�الأ

و�ملعلمات يف عملية �لرت�سيح.

- لقاء�ت مع �مل�سوؤولني و�ملعلمني لتو�سيح 

جر�ء�ت. �الإ

وا�شتقب���ال  الرت�شي���ح  مرحل���ة   -2

الطلبات:

- �إذ يتم تر�س������يح 10% من جمموع طلبة 

أولياً على �أن تطبق  �ل�سف �ملق�سود تر�سيحاً �

عليهم �رضوط �لرت�س������يح ومنها: �أن يكون من 

بني �أعلى 2% من جمموع طلبة �ل�سف �لثامن 

�سا�س������ي يف مدر�س������ته ��س������تناد�ً �إىل معدل  �الأ

حت�س������يله يف �لف�سول �لدر��س������ية �خلم�سة 

خرية، ومدى تو�فر �سمات �سلوكية �إبد�عية  �الأ

لديه.

- �أن يق������دم دلياًل على تن������وع �هتماماته 

دبية ومتيزها �إ�س������افة �إىل قوة  �لعلمي������ة و�الأ

د�فعيته للتعلم )م�رضوع������ات بحث، كتابات، 

م�سابقات، تو�سيات....(.

3- مرحلة �إعد�د ملفات �لطلبة و�إدخالها 

يف �حلا�سوب.

4- مرحلة �الختبار�ت: �ختبار�ت �لقدرة 

�لعقلية وكتابة مقالة يف جل�ستني متتاليتني. 

ثم �ختبار �لريا�سيات.

5- مرحلة معاجل������ة �لبيانات و�الختيار 

وىل: �الأ

وحتويل �لنتائج �إىل عالم������ات معيارية، 
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ويعطي كل حمك وزناً معيناً:

)2( للتح�س������يل �لدر��س������ي، و)3( للقدرة 

 )1( و�ل�س������مات  للمقال������ة،  و)1(  �لعقلي������ة، 

و�ختبار�ت �لريا�سيات )1(، على �أن ال تقل 

�س������افة �إىل �أعلى  ن�س������بة �لذكاء عن 130 باالإ

�لعالمات �ملعيارية.

�لقائمون  فيه������ا  ويتاأكد  �ملقابل������ة:   -6

على �ملقابلة عن رغبة �لطالب/ �لطالبة يف 

�اللتحاق بالربنامج.

��ستخر�ج قو�ئم �لطلبة �ملقبولني.  -7

مرحلة تقدمي �العرت��س������ات على   -8

قر�ر�ت جلنة �الختيار.

اأخريًا: لبد من اإدراك اأن: 

- جمتمعاتن������ا �لعربية ق������د تاأخرت عن 

رعاية �ملتفوقني وم������ا �ملحاوالت �لقائمة �إال 

أو  بد�ي������ات خجولة وغري كافي������ة يف عددها �

بر�جمها، لذلك ال بد من �لتوجه لفتح مد�ر�س 

قل. �أو ف�س������ول خا�س������ة باملتفوقني على �الأ

لذلك البد من �لعمل على: 

1- �ل�رض�ك������ة مع �لقطاع �خلا�س لرعاية 

نفاق على مد�ر�سها »من قبل  هذه �لفئة و�الإ

�أ�س������حاب �ل�������رضكات و�ملعامل و�ملوؤ�س�س������ات 

ن عدد� من  نتاجية و�لبن������وك وغريها«، الأ �الإ

خمرجات هذه �ملد�ر�س �ستدعم هذ� �لقطاع 

باأفكاره������ا و�بتكار�ته������ا �إىل جان������ب رفدها 

�لقطاع �حلكومي �لعام بكفاء�ت متفوقة.

عد�د  2- تخ�س������ي�س م�س������ار خا�������س الإ

معلم������ي �ملتفوقني يف كليات �لرتبية �لقائمة، 

وح�سن �ختيارهم وفق معايري عاملية معروفة، 

وتخ�س������ي�س رو�ت������ب متميزة له������ذه �لفئة، 

�سافة �إىل دعمهم �ملعنوي. باالإ

�لتنمي������ة  �أدو�ت  ه������م  �ملتفوق������ني  �إن   -

يجابي������ة، وهم من �س������يح�رضون �لهوة بني  �الإ

و�قعنا وما و�س������لت �إليه �لدول �ملتقدمة من 

�إبد�عات �نعك�س������ت نو�جته������ا �لربحية على 

عم، وبعد..  رفاهية جمتمعاتها يف �لغالب �الأ

�أال ي�ستحقون منا �لرعاية  و�الهتمام ! ؟

اأبو حلو، يعقوب عبد اهلل، علي اأحمد العمر: ) 1992م( »اأثر امل�شتوى التعليمي واجلن�ش يف القدرة   -

ردن(. على التفكري االبتكاري« )االأ

اأبو عالم، رجاء حممود )19�9م( الفروق الفردية وتطبيقاتها الرتبوية، دار القلم، الكويت، ط2.  -

ر�ش���اد النف�ش���ي الرتبوي يف رعاية املوهوبني،  حمود، حممد ال�ش���يخ، وعدنان العتوم: )2000م( دور االإ  -

لفية الثالثة، كلية الرتبية، مايو 2� 3. بداع يف م�شتهل االأ ندوة التعليم واالإ

عبد الغفار، عبد ال�شالم، يو�شف حممود ال�شيخ: )��19م( �شيكولوجية الطفل غري العادي والرتبية   -

امل�صادر واملراجع
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اخلا�شة، القاهرة، دار النه�شة العربية.

�شالة واملعا�رسة.  فرحان اإ�شحاق، مرعي توفيق، بلقي�ش اأحمد: )19�4م( املنهاج الرتبوي بني االأ  -

جمل، حممد جهاد وزيد الهويدي )2003م( اأ�شاليب الك�شف عن املبدعني واملتفوقني وتنمية التفكري   -

مارات. بداع، دار الكتاب اجلامعي، االإ واالإ

ح�ش���ن، حمم���د علي: )1999م( درا�ش���ة حتليلية ل�شخ�ش���ية املتفوقني، ر�ش���الة دكت���وراه، جامعة عني   -

�شم�ش.

من االجتماعي ماذا نريد من موؤ�ش�ش���اتنا الرتبوية؟ )درا�ش���ة  الرميحي، حممد: )�199( الرتبية واالأ  -

من الوطني � روؤية تربوية( كلية الرتبية، جامعة الكويت. من�شورة يف كتاب االأ

�ش���ليمان، عب���د الرحمن �ش���يد )�199(: تربي���ة غري العادي���ني وتعليمهم، كلية الرتبي���ة، جامعة عني   -

�شم�ش، مكتبة الزهراء.

ال����رساح، يعق���وب اأحم���د: )2002م( الرتبي���ة واأزم���ة التنمي���ة الب�رسي���ة، مكتب الرتبي���ة العربي لدول   -

اخلليج.

طفال غري العاديني ج2، دار القلم، الكويت. عبد الرحيم، فتحي )1990م( �شيكولوجية االأ  -

كمال اأبو �شماحة، نبيل حمفوظ، وجيه الفرح: )1992م(  مناهج املوهوبني وا�شرتاتيجيات تعليمهم،   -

دار الفرقان، عمان.

املهريي، �شيخة عي�شى �شامل )�199 م( املتفوقون اإنهم الرثوة فلنعنت بهم، جائزة العوي�ش، دبي.  -
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- احلداثة يف كتابات ال�شعراء النقاد الغربيني:

1-1- احلداثة ال�شعرية عند »�شارل بودلري«:

مهم������ا تكن �الختالف������ات حول حتديد ف������رتة �أدب �حلد�ثة، ف������اإن �ملتفق 

 )Charl Baodlaire(عليه هو �أن �ل�س������عر�ء �لنقاد �لغربيني: �سارل بودلري

أ�س�س������و� مفهوم  ور�مب������و)Rimbaud(، ومالرميه)Mallarmé( هم �لذين �

�حلد�ثة وقننوه يف كتاباتهم �لنظرية.

ر�ء �لنظرية ل�س������ارل  و�س������نحاول يف �لفقر�ت �لتالية �القرت�ب من تلك �الآ

بودلري لن�ستخل�س مفهومه للحد�ثة �ل�سعرية.

باحثة من اجلزائر.

العمل الفني: الفنان زهري ح�شيب.

نظرية احلداثة ال�شعرية يف كتابات 

ال�شعراء النقاد الغربيني والعرب املعا�رصين

❁

˜

❁❁
�ســـــامية راجح�ســـــامية راجح
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لقد مترد �س������ارل بودلري على �لو�قع �ملر 

عر�ف  �لذي عاي�س������ه، حماوالً �لتحرر من �الأ

�الجتماعية، جم�س������د�ً �خلطيئة يف �لكني�سة، 

وعندم������ا عجز عن تغيري �لع������امل �لذي بد�أت 

أ�س������مالية، حتول �إىل ذ�ته يخاطبها  تاأكله �لر�

عن طريق مد�عبته للغة، حيث قام بخلخلة 

بنية �لق�س������يدة �لقدمي������ة، فاحلد�ثة عنده 

لي�س������ت كلها خ������ري�ً، بل يعت������رب حد�ثة �ملدن 

�س������ود يف حياة  و�مل�س������انع ه������ي �لوج������ه �الأ

ن�س������انية. �إن �لتق������دم �ملزيف يف نظره هو  �الإ

ن�سان وجرده من  �لذي ق�سى على م�ساعر �الإ

�أحا�سي�سه، فاحلد�ثة هي �لتي: تدل على عامل 

�مل������دن �لكبرية �لذي يفي�������س بالعقم و�لقبح 

�سو�ء  و�خلطيئة، عامل �ل�س������و�رع �ملفلتة، و�الأ

عالنات و�لالفتات �لب�س������عة  �ل�س������ناعية و�الإ

ن�س������ان �ل�س������ائع و�س������ط �لزحام،  ووحدة �الإ

ع������امل �لتقدم و�لتكنيك �ل������ذي يعمل بالبخار 

و�لكهرباء)...( وكثري� ما نقر�أ يف كتاباته عن 

�ال�سمئز�ز �لالنهائي من �لالفتات و�ل�سحف 

�ليومية وطوفان �لدميقر�طية �لتي ت�س������وي 

. هذه �حلد�ثة �ملزيفة 
)1(

�سياء  بني جميع �الأ

نها جعلت من  يرف�سها ويقاطعها »بودلري«؛ الأ

يادي يف  ن�س������ان قطعة �سطرجن حتركها �الأ �الإ

كل �جتاه.

أت������ي مفهوم »�س������ارل بودل������ري« للحد�ثة  يا

�ل�س������عرية وه������ي حد�ث������ة طاملا عم������ل على 

�لتاأ�سي�س لها يف ف�س������اء �لرمزية �لفرن�سية، 

و�سنحاول يف �لفقر�ت �لتالية �جتثاث مفهوم 

�حلد�ثة �ل�سعرية من خالل ت�سظي مبادئها 

ب������دء�ً بتعريف �حلد�ثة، وم������رور�ً بعنا�رضها 

أو  خ������رى كالثورة عل������ى �لو�قع و�لع������ادة � �الأ

�لروتني و�خللق و�لك�سف و�لتنبوؤ و�لغمو�س، 

ولعل �أخ�س������ب مبد�أ عند �س������ارل بودلري يف 

تاأ�سي�سه لل�سعرية �حلد�ثية هو مبد�أ �حلد�ثة 

بدية. يف عالقتها بالزمن �أو حلظة �الأ

لق������د حتول������ت �حلد�ث������ة يف �أطروحات 

�س������ارل بودلري �إىل �إطار معريف لقيم �حلد�ثة 

�ل�س������عرية، حي������ث حاول مطاردة م�س������تحيل 

�ل�سعر من خالل مطاردته مل�ستحيل �حلد�ثة 

أنها حلظة هاربة، �أال تر�ه يقول:  حني �أدرك �

 . 
)2(

»�ل�س������عر �حلديث هو �لعاب������ر و�لهارب«

فكاأن �حلد�ثة هي حلظ������ة هروب و�نقالب 

من �لو�ق������ع �ملرئي و�لبحث ع������ن و�قع �آخر 

جدي������د، وتبعاً لذلك فاإن �ل�س������اعر �حلد�ثي 

جتده يحول �لو�قع �ملرئي �إىل و�قع �س������عري 

أو �للفظة �إىل �آدم جديد  تتح������ول فيه �لكلمة �

�سياء ت�سميات جديدة. ي�سمي �الأ

�إن �حلد�ثة عند �س������ارل بودلري ال ترتبط 

بزمن معني، فهي تقفز على جبهات �لع�سور، 

وزمنها لي�س هو �ملا�سي �أو �حلا�رض وال حتى 

�مل�ستقبل، ماد�م �مل�ستقبل يتحول �إىل حا�رض 

كما يتحول هذ� �حلا�رض �إىل ما�س.
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تبعاً لذلك ف������اإن �حلا�رض �ل������ذي تريده 

�حلد�ثة هو حلظ������ة �نتقال �إىل زمن ما بعد 

�مل�س������تقبل، وهذ� يعني �أن �ل�سعرية �حلد�ثية 

عند »�سارل بودلري« حتمل تهدمياً م�ستمر�ً

�س������كال و�ل�سيغ. �إن �حلد�ثة  أو دوريا لالأ �

�ل�س������عرية به������ذ� �لت�س������ور تتجاوز نف�س������ها 

با�ستمر�ر وت�س������ححها ولو بالتناق�س معها؛ 

�أي متتل������ك يف ذ�تها �س������مة �حلركة �لد�ئمة 

أبد�ً،  �مل�س������تمرة �لالنهائية، �حلركة �لعابرة �

وهو متركز يذكر بفكرة »�ملركزية �ملنطقية« 

)Logocentrisme( عن������د دري������د� ونقده 

لها. بل يغري بالقول �إن مفهوم هذه �ملركزية 

�ملنطقية ق������د �رتوت من مفه������وم: »�للحظة 

�حلد�ثية بو�س������فها نفي للثبات و�سعي د�ئم 

ن �حلد�ثة �حلقيقية هي حد�ثة  للتح������ول، الأ

�لتنا�سل �ملت�سارع يف �ملفهوم �لغالب)...( فهي 

.
)3(

نفي للنماذج وال تطمح �إىل مثال.«

ه������ذ� وقد ثار �س������ارل بودل������ري على تلك 

�لع������اد�ت و�لتقاليد من خالل مقته للروتني، 

يقول:»�أمتنى  بالتجديد،  �مل�ستمرة  ومطالبته 

 )4(
أ�س������جار�ً زرقاء« �أن �أرى مر�عي حمر�ء و�

أو  فلي�س ثمة مر�ع حمر�ء يف �لوجود �لعيني �

أ�س������جار زرقاء  �ملتخيل �لوجودي، ولي�س ثمة �

لو�ن يف  يف �لع������امل �لطبيعي ولكن ثمة تلك �الأ

�لعامل �لبودلريي، عامل �لتخييل و�لروؤيا، فهذه 

�ل�س������ور هي من �لذ�ت �لبودلريية ولي�س من 

ذ�ت �لوجود.

 ،
)5(

أي�س������اً »�حلد�ثة تتكلم �لعامل« ويقول �

وهن������ا يري������د �أن يقي������م عالق������ة م�س������افحة 

و�سد�قة و�حتاد بني ق�سيدة �حلد�ثة و�لعامل 

بكل �أوجاعه و�أو�س������اره، �أوجاعه �ل�سيا�س������ية 

�لثقافية  و�أرجا�س������ه  �القت�سادية  و�أو�س������اره 

و�حل�س������ارية، هذه هي �لق�س������يدة �لعاملية 

أر�دها �سارل بودلري، ق�سيدة ال ترتبط  �لتي �

أو  أو �س������عب و�ح������دي �أحادي � مبجتمع معني �

قومية م������ا، �إنها ق�س������يدة عاملي������ة تتخطى 

�لنربة �الجتماعي������ة و�لنغمة �لوطنية و�لروح 

�لقومية. هنا تتحد �لق�سيدة بالعامل فيتحول 

�لعامل �إىل ق�س������يدة، فكاأنن������ا نرى ذ�تنا وذ�ت 

خرين من خاللها. �الآ

هذ� وقد نادى �س������ارل بودلري بالك�س������ف 

ومعن������اه: �إن �لق�س������يدة �لك�س������فية هي �لتي 

تك�سف لنا عاملا جديد�ً عاملاً بكر�ً، و�لك�سف 

عن مقوالت �لرمزيني �لفرن�سيني.

لقد حلّق �سارل بودلري يف عو�مل �الأحالم 

ومزج بينها وبني �حلياة �لو�قعية حيث يرى 

�أن �لف������ن �خلال�������س هو:» خلق �س������عر موؤثر 

حيوي يف �لوقت نف�س������ه �ملو�سوع و�ساحبه، 

كما يحوي �لع������امل �خلارجي للفن������ان و�لفن 

. �إن �س������ارل بودلري يحول �ل�س������عر 
)6(

نف�س������ه«

أو �س������حر، هذ� �ل�سحر �لذي �أطلقه  �إىل خلق �

�لعرب �لقدماء على �ل�س������عر �لذي و�س������م به 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف قوله: {�إن 
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من �لبيان ل�س������حر�} من تر�كيب 

�ل�س������اعر غري �لعادي������ة وبتحليقه 

يف عامل �خليال و�لغو�س يف عمق 

أو �لفن على  �سياء ب�سمو �ل�سعر � �الأ

عامل �ل�س������حر �ملوؤثر يف �إح�سا�ساته 

�لعميق������ة، وب�رضيته �لفذة وروؤيته 

�سياء  �الأ ي�س������يء جو�نب  �لثاقبة، 

�ملعتم������ة �لتي ال يدركه������ا �لنا�س، 

فيجم������ع بذلك بني عامل������ه و�لعامل 

ن مهمة �ل�ساعر:»�أن  �خلارجي، الأ

أ �لغيب، و�أن يفكك �س������حر ما  نقر�

.
)7(

ال يدركه �لب�رض �لعاديون«

�إن �حلد�ث������ة �لبودلريية تقوم 

عل������ى روؤية فل�س������فية ته������دف �إىل 

��س������تقر�ء �لو�قع بالع������ني �لثالثة، 

آة  فم������ن �نعكا�س �لو�ق������ع على مر�

�لنف�س يكون �لتحليل �لذي يعتمد 

على �خلي������ال �لو��س������ع و�حلد�س 

�لقوي �لنافذ �إىل غياهب �ملكونات 

أبهة  ليخرجها ويفككها، ويجعل منها حتفة و�

�س������حرية وق�س������يدة ك�س������فية حتمل �جلديد 

.
)8(

د�ئماً

و�إذ� كان �لرمزي������ون ي������رون يف غمو�س 

�ل�س������عر قيم������ة جمالية وفني������ة ال يرونها يف 

خر �عترب  �لو�س������وح، فاإن �سارل بودلري هو �الآ

�لغمو�س �رضطاً من �رضوط �ل�س������عر �حلد�ثي 

يق������ول: »�س������يئان يتطلبهما �ل�س������عر: مقد�ر 

من �لتن�س������يق و�لتاأليف ومق������د�ر من �لروح 

أو �لغمو�س، لي�س������به جمرى خفيا  يحائي � �الإ

لفك������رة غري ظاه������رة وال حمدودة. و�ل�س������عر 

�لز�ئف هو �لذي يت�سمن �إفر�طا يف �لتعبري 

عن �ملعنى، بدالً من عر�سه ب�سورة مربقعة، 

.
)9(

وبهذ� يتحول �ل�سعر �إىل نرث«
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ولع������ل ه������ذ� �لغمو�������س هو �ل������ذي �أدى 

خبار  بالرمزي������ني �إىل �لتعايل على �س������عر �الإ

و�ل�رضد و�لكتابة بلغة و��سحة مفهومة نزوال 

�إىل جهل �لق������ارئ. وتبعاً لذلك فاإن �حلد�ثة 

أو  �لبودلريية ال ت�س������عى �إىل نق������ل خرب يقني �

ن َهم �لبحث عن �حلقائق مل  حقيقة ثابتة؛ الأ

يعد مق�سد� من مقا�سد �حلد�ثة �ل�سعرية. 

و�حلقيقة �لتي تبحث عنها ق�سيدة �حلد�ثة 

هي حقيقة فنية، و�إن كانت هذه �حلقيقة تنبع 

من �لو�قع فاإن �حلد�ثة ت�س������عى �إىل ت�سويهها 

عن طريق �لبحث يف عو�مل �لتجريد.

هكذ� يت�س������ح لنا �أن �حلد�ثة �ل�س������عرية 

عند �س������ارل بودل������ري هي حد�ث������ة ال ترتبط 

أ �لثورة  أ�سا�س������اًَ على مبد� بزمن معني، تقوم �

على �لعاد�ت و�لتقاليد �ملنت�س������لة من �لو�قع 

�ملرئي، �إنها حد�ثة �لتمرد و�لك�سف و�خللق 

�مل�ستمر. و�لقيمة �جلمالية �لفنية عند �سارل 

بودلري متجد �لغمو�س وتد�فع عنه. فت�سافر 

هذه �ملبادئ و�ن�س������هارها يف بوتقة �حلد�ثة 

ه������و ما خلق رحيق �ل�س������عرية �حلد�ثية عند 

�سارل بودلري.

1-2- احلداثة ال�شعرية عند »رامبو«:

نلتقي بال�ساعر �ل�رضيايل »ر�مبو« يف بحثه 

�سكال �جلديدة ويف  عن كيمياء �لكلمة وعن �الأ

فو�س������ى �ملجهول، ليجعل من �سعريته �سعرية 

حد�ثية مطلقة على حد قوله يف ق�س������يدته 

»َف�سل يف �جلحيم« علينا �أن نكون حد�ثيني 

نا�س������يد، فلنحافظ  مطلقا. ال جمال بعد لالأ

. �إن ر�مبو يخرج 
)10(

على �خلطوة �ملكت�س������بة

نا�سيد ويرمي به يف ح�سن  �ل�سعر من نطاق �الأ

�حلد�ثة ويجعل من �ل�س������اعر ور�س������ة متنقلة 

 ،
)11(

�إذ علي������ه �أن ينفتح وميتل������ك كل �ملعارف

فيك������ون بذلك منفتحا عل������ى كل �لعو�مل، وما 

يدور فيها من �أحد�ث متثل:

» ظاه������رة �ملجهول ت�س������تيقظ يف وقتها 

، فيُحمل ر�مبو 
)12(

د�خل �ل������روح �لكوني������ة«

�ل�س������عر مهمة �ال�ست�رض�ف و�لك�سف عما هو 

غام�س وخفي يف هذ� �لعامل.

وتقوم �حلد�ثة عن������د ر�مبو على مقولة 

�لروؤي������ا �لتي تتج������اوز نظام �لك������ون، ونظام 

ن�سانية  �سياء، للغو�س يف �أعماق �لذ�ت �الإ �الأ

ملعرفة ماهيتها و�لك�س������ف ع������ن روحانيتها، 

وبهذ� �لت�سور ت�سبح �حلد�ثة �ل�سعرية عند 

ر�مبو �س������غفا باملجهول: »ي������وؤول �إىل حتطيم 

. ليحيا حياة �لك�س������ف و�ملغامرة 
)13(

�لو�قع«

خر. يف �سدمي �لعامل �الآ

ويتاأ�س�������س �ل�س������عر �حلد�ثي عند ر�مبو 

على فكرة �حللم �لتي �أ�سبحت �أحد �لرو�فد 

�سا�سية للرمزيني و�حللم عند ر�مبو ي�رضب  �الأ

بج������ذوره يف هو�ج�������س وذكري������ات �لطفولة، 

، لذلك �هتم 
)14(

لل�س������مو �إىل ما فوق �لو�ق������ع

ر�مبو بوجوب بناء مادة �ل�س������عر بناء حيا من 
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خالل �حللم �لذي ال يعني به �س������وى تهيوؤ�ت 

�لوهم �ملنبثقة من �لالوعي، مما ي�ساهم يف 

وهام �لغريبة �لتي تكون منبع  خلق نوع من �الأ

، فر�مب������و �عتمد على 
)15(

�ل�س������اعرية �حلقة

ب  �لالوعي يف ت�س������كيل ق�س������يدته فكان �الأ

�حلقيقي للمد �ل�رضيايل بدون منازع.

لقد جاء ر�مبو ليعيد �لنظر يف �ل�س������لة 

�لقدمية بني �ل�ساعر و�ل�ساحر، حيث �كت�سف 

�أن هناك عالق������ة �رضورية قائمة بني �لروؤيا 

�سافة �إىل ذلك نلم�س  و�لعر�فة و�ل�سحر، باالإ

دب �ل�س������ويف و�ل�س������عوذ�ت  أث������ر ر�مبو باالأ تا

�ل�سحرية، �إذ جعلها �إحدى �خل�سائ�س �لتي 

يقوم عليها �س������عره. وجتلى ه������ذ� �لتاأثري من 

خالل �إغر�قه يف عامل �خليال:»فالو�قع عنده 

قد �أ�سبح يحتمل �لتعديل و�الت�ساع و�لت�سوية 

. �إنه 
)16(

�س������د�د...« و�لتمزيق و�لتوتر بني �الأ

يحاول خلق ن�سق جديد يغاير �لن�سق �ملاألوف 

يف و�قعنا. هذ� ما جعل �خليال �ل�سعري عند 

ر�مبو يقوم:»على �حلرية �البد�عية �ملطلقة، 

أ�ستات �لو�قع �ملحطم، ويعيد بنائها  فيجمع �

بناء جديد�، متجاوز�ً �جلمع بني �ملتناق�سات 

و�ملتنافر�ت و�لن�ساز مما يوؤدي �إىل �لغمو�س 

. لذل������ك متيزت حد�ثة 
)17(

�ملطلق �أحيان������اً«

ر�مبو بابتعادها عن �لو�قع �ملادي �ملح�سو�س، 

أن�س������اقه ونظمه �لزماني������ة و�ملكانية،  وهدَم �

فجاء �سعره على درجة عالية من �لغمو�س، 

فهو ينطلق بقارئه �إىل عامل �ملخيلة �لتي متوج 

ن �لروؤيا �ل�س������عرية  �������رض�ر: » الأ لغ������از و�الأ باالأ

تتكون بفعل عملية �سحرية غريبة عن قو�عد 

. �إنها نوع من �ليوق�ا �لتي 
)18(

�ملنطق، )...(«

تهدف �إىل ��ستك�ساف �حلياة �لباطنية و�لغو�س 

يف عو�ملها.

ه������ذ� وق������د �أ�س������اف ر�مب������و �إىل نظرية 

أ�س������ماه ب�»كيمياء �لفعل«؛ مبعنى  �خليال ما �

حترير �خليال م������ن �لعقل و�ملادة عن طريق 

��س������تغالل �لقيم �النفعالية و�ل�سوتية �ملاثلة 

يف �حلروف من خالل تر��سل �حلو��س يقول 

يف �إحدى ر�س������ائله مو�سحا هذه �لفكرة:»�إن 

ب�سار من  �ل�ساعر يجعل نف�سه قادر�ً على �الإ

خالل �الختالط �لو�عي و�لالحمدود جلميع 

. وقد حاول ر�مبو جت�سيد هذه 
)19(

�حلو��س«

فكار �لنظرية يف كتابة »ف�س������ل �جلحيم«  �الأ

�لذي هو جمموعة من �ل������روؤى �لغربية �لتي 

جتاوز فيها منطق �لعقل و�لو�قع.

بن������اء على ما تقدم نق������ول: �إن ر�مبو يف 

حديث������ه عن �ل�س������عر يتبني لنا �أن تاأ�سي�س������ه 

للحد�ثة �ل�س������عرية كان من منطلق حد�ثي، 

�أ�س������بحت فيه �حلد�ثة �ل�س������عرية تقوم على 

جمموعة من �لروؤى �لهادفة ال�سكتناه �ملجهول 

�رض�ر �خلفي������ة بل �لرحيل  و�لك�س������ف عن �الأ

و�ل�س������فر �إىل ما بعد �لو�قع، م������ا د�م ر�مبو 

�أ�سبح ي�س������عر بعجز �لو�قع عن �لتعبري وهو 
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مر �لذي جعل �حلد�ثة �ل�سعرية تقوم على  �الأ

أ �لغمو�س و�خليال و�لروؤيا و�حللم. مبد�

عن���د  ال�شعري���ة  احلداث���ة   -3-1

»مالرميه«:

نعرتف مبدئياً باأن �ل�س������عرية �لتي نادى 

يحاء،  بها »ماالرميه« هي �سعرية �البتكار و�الإ

 John( »أك������ده »ج������ان كوه������ني وه������ذ� ما �

أبتك������ر لغة من  Cohen( يف قول������ه :»�إنن������ي �
أ�س������تطيع  �س������اأنها �أن تفجر �س������عرية �جلدة، �

أثر  �أن �أعرفه������ا بهذين �لكلمتني، �أن تر�س������م �

 ،
)20(

�سياء ذ�تها« �س������ياء �لذي حتدثه ال �الأ �الأ

�إذ يق������ع �الهتمام يف �لبحث عن �ل�س������عرية، 

نفع������االت �لتي تعمل  حا�س������ي�س و�الإ ع������ن �الأ

ن �ل�سعر �حلد�ثي  على توقد نار �ل�س������عر؛ الأ

يف ت�س������ور »ماالرميه«: »ال ينبغي �أن يت�سكل 

من كلمات ولكن من �أحا�سي�س، وكل �لكلمات 

، و�ل�س������اعر 
)21(

حا�س������ي�س« مت�س������ي �أمام �الأ

�حلد�ثي يكتب باأحا�سي�سه و�سعوره، وباإ�سكال 

لغوي������ة وكاأنه يعي������د بناء �أهر�مات �ل�س������عور 

حا�سي�س يف تاأججها عن طريق �للغة يف  و�الأ

�س������كيلتها، و�سياغة هذ� �ل�سعور هي �سياغة 

للو�قع �جلديد �لذي يحل������م به »ماالرميه«، 

�لو�قع �لالمرئي �لذي يناق�س متاما �لو�قع 

�ملرئي �لقدمي.

و�إذ� كان عامل »بودلري« هو �جلمال �ملثايل 

وع������امل »ر�مبو« ه������و عامل �ملجه������ول فاإن عامل 

. حيث 
)22(

»ماالرميه« هو »�ل�س������ماء �لزرقاء«

ت�سكن �لكلمة �خلالدة و�ل�س������عرية �ل�سافية 

أ�س������عاره، فال�س������عر  �لتي ظل يبحث عنها يف �

عنده �آين متجذر يف روح �ل�ساعر �ل�سادقة، 

وه������ذه �لكلمة �لت������ي يبحث عنها �ل�س������اعر 

�س������ياء و�ملح�سو�س������ات، بل  التوجد يف عامل �الأ

هي يف مد�ئن �ل�سحر ومد�ئن �ملجهول.

ومثلما نادى بودل������ري ور�مبو بالغمو�س، 

أ نف�سه، و�أقو�له  أي�س������ا ماالرميه باملبد� نادى �

يف ذلك و��س������حة ت������دل عل������ى �رضعية هذه 

�لظاه������رة، يق������ول ماالرميه:»ينبغي لل�س������عر 

أي�س������اً:  ، ويقول �
)23(

ألغاز� د�ئمة« �أن يك������ون �

»لو قلت: �إنه يوج������د بني �لطر�ئق �لقدمية، 

�ل�س������حر �لذي يحيط بال�سعر، قر�بة خفية، 

فهناك �إثارة د�خل ظالل جلية ملو�س������وع من 

أبد� مبا�رضة،  خالل كلمات موحية، ولي�س������ت �

تختزل �إىل �س������مت مع������ادل، وحتمل حماولة 

. فالغمو�س لي�س 
)24(

ب������د�ع...« تقرتب من �الإ

وليد �ل�سدفة يف �لتفكري، �إنه منهج معتمد؛ 

نه هو �لذي ي�س������كل �ل�س������عرية. ولقد قال  الأ

»بول فالريي« )Paul Valery( عن ق�سائد 

ماالرميه: »�إن �لغمو�س كاد يكون بالن�س������بة 

. و�لق�سيدة �لغام�سة 
)25(

أ�سا�سيا« لها �س������يئا �

ميك������ن �أن تعرف من خالل �لتناق�س، فيقال 

�إنها تعبري و��س������ح عن فكر غام�س. ويذهب 

أبعد من ذلك يف �لتاأكيد على  ماالرمي������ه �إىل �
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ن �ل�سعر لي�س مروحة  �لغمو�س يف �ل�سعر؛ الأ

للك�س������اىل �لنائم������ني بل �ل�س������عر عنده:»لغز� 

أ�سعار  . لذ� كانت �
)26(

دب« وهذ� هو هدف �الأ

ماالرميه تك�رض وحتطم باب �لطماأنينة على 

�لقارئ، وتدفعه �إىل عامل �لده�س������ة و�لغر�بة. 

بهام تاأكيده  ي�س������اف على هذ� �لغمو�س و�الإ

عل������ى �ملو�س������يقى �لتي حتول �لق�س������يدة �إىل 

كهف من �لطال�س������م، وهي مو�س������يقى جتعل 

أ�س������به ما تكون باللغز، تبتعد عن  �لق�سيدة �

�لق������ارئ �لعادي ف�: »�ل�س������عر �جليد للقارىء 

.
)27(

�جليد«

يت�سح مما �س������بق، �أن �حلد�ثة �ل�سعرية 

حا�س������ي�س  عن������د ماالرمي������ه هي �س������عرية �الأ

�لباطني������ة و�النفعاالت �ملتاأججة ال �س������عرية 

�لقو�ل������ب �للغوية �جلاه������زة، فهي خرق ملثل 

ه������ذه �لقو�لب و�لقو�عد، و�بتكار وت�س������كيل 

وتوليد جديد يف ف�س������اء ي�س������وده �لغمو�س، 

غمو�س �لعبار�ت، و�سحرها �لفيا�س، �ل�سحر 

أو �للغز �لذي مينح للق�سيدة �سعرية �لدخول  �

�إىل عامل �ملجهول، فيجعلها ق�سيدة تنبىء مبا 

�س������يكون عليه �لو�قع، وذلك من خالل خربة 

�ملبدع وثقافت������ه عن �لو�قع �ملرئ������ي، فياأتي 

�ل�س������عر �حلد�ثي يف �س������وء نبوءة �ل�س������عر�ء 

ملغم������اً بهو�ج�س �مل�س������تقبل ولي�س �ل�س������عر، 

أو منا�س������بات بالية عتيقة؛  مرتبطا باأحد�ث �

نه �س������د �حلدث و�لو�سف على حد �سو�ء،  الأ

ويف هذ� �ملنحى تبتعد �لق�س������يدة �حلد�ثية 

ع������ن �حلدث وتبطل �أن تكون خ������رب�ً يقينياً، 

فتتحول �إىل خرب �أو حقيقة فنية تروي ق�سة 

جي������ال يف تالحم وتر�بط يجعل �ملا�س������ي  �الأ

و�حلا�رض و�مل�ستقبل زمنا و�حد� من�سهر� يف 

بدية، �ل�ساخبة باإيقاعات �سنفونية  حلظة �الأ

ن�س������ان �ملعا�رض يف  ه������ي يف �لنهاية جرح �الإ

و�قعه �ملتاأزم.

2- احلداثة يف كتابات النقاد وال�شعراء 

النقاد العرب املعا�رسين:

�إذ� م������ا �نتقلن������ا �إىل �ل�س������احة �لنقدي������ة 

�لعربية �ملعا�رضة فاإننا نلتقي باأ�سو�ت متثل 

نها جتمع بني �لق�سيدة  �ل�س������وت �ملتعدد، الأ

�سو�ت  �لتنظريية و�لق�س������يدة �لنقد، هذه �الأ

�نبعثت �أ�س������د�وؤها من رحم �خلم�س������ينيات، 

فعملت على هند�سة حد�ثتها �ل�سعرية، على 

رو�بي حد�ثة �ل�سعر�ء �لغربيني �أمثال بودلري 

ور�مبو ومالرميه.

�عتنق �سوت �ل�س������اعر �لعربي باأ�سو�ت 

�لغربيني، فتاألق جنما يف �س������حائب �ل�سعر�ء 

�حلد�ثيني، وجتلى ذلك يف كتابات �سعر�ئنا 

�لنق������اد �لعرب �أمثال: حممد بني�س، يو�س������ف 

�خل������ال، عبد �لوهاب �لبيات������ي، نز�ر قباين، 

و�أدوني�س �إمام �حلد�ثيني.

و�س������نحاول يف �لفقر�ت �لتالية �نتخاب 

�سا�س������ية �لتي جت�س������د لنا  بع�س �ملقوالت �الأ
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فهم بع�������س نقادنا �لع������رب ملقولة �حلد�ثة، 

ف������� »غايل �س������كري« مثاًل كتب كتاب������اً بعنو�ن 

أي�س������اً  أي������ن« وكتب � »�س������عرنا �حلدي������ث �إىل �

جي������ال«،  »�لعنق������اء �جلدي������دة« و»�������رض�ع �الأ

�س������منها عدم �إميانه بوج������ود حد�ثة و�حدة 

بل ي�رضح بتع������دد �حلد�ثات، فاحلد�ثة �إذن 

أو  مل تكن مق�س������ورة على �جلانب �ل�سيا�س������ي �

أو  أو �لفل�س������في � أو �الجتماع������ي � �لتاريخ������ي �

دبي فهي مقولة م�س������تتة بني خمتلف هذه  �الأ

�لعلوم، يقول غايل �س������كري:» لي�ست �حلد�ثة 

أدبيا، فهي مثل �لو�سعية و�ملارك�سية  منهجا �

و�لوجودي������ة هي حتليل للتاري������خ ولالجتماع 

.
)28(

ولل�سيا�سة..«

�إن �حلد�ثة ال ميكنه������ا �أن تكون منهجاً؛ 

ن �ملنه������ج يف �أدق تعاريفه هو جمموعة من  الأ

�لقو�عد و�ل�س������و�بط يتم تطبيقها للو�سول 

�إىل حقيقة م������ا، و�حلد�ثة ال ميكن ح�رضها 

أو �س������و�بط وكذل������ك ال ميك������ن  يف قو�ع������د �

نها �سد  للحد�ثة �أن ت�س������ل �إىل حقيقة ما، الأ

�حلقيقة، وتبعاً لذلك مّت حرمانها من �سفة 

�ملو�سوف �ملنهجي.

مو�س������ع  يف  �س������كري  غ������ايل  يق������ول 

�آخر:»�حلد�ثة روؤيا تقتحم �ل�س������ائد وتهاجم 

ولوية   وهن������ا جنده يعط������ي �الأ
)29(

�لتخل������ف«

ملك������ون �لروؤية، �ملكون �ل������ذي �أغفلته �ملناهج 

�لنقدية ب�س������قيها »�ل�س������ياقي و�لن�ساين« يف 

عملية �لتاأ�سي�س للمنهج.

�إن �لتفاته غايل �س������كري مل�سطلح �لروؤيا 

هي �لتفاتة حتمل يف طباعها �إ�سافة جديدة 

�إىل �لقو�مي�س �لنقدية �ملعا�رضة، هذه �لروؤية 

يف ت�سور غايل �سكري هي روؤية ثورية تقتحم 

دبية  �مل�س������تودع �لرت�ثي باأ�سكاله �لفكرية و�الأ

و�لنقدية.

أي�ساً بناقدة �سورية، كان لها باع  ونلتقي �

أ�سمته طويل يف �لتاأ�سي�س ملا �

ب�»�حلد�ثة �لفكرية« هي »خالدة �سعيد« 

ب������د�ع« وكتاب  �س������احبة كت������اب »حركي������ة �الإ

ألفيناها كتبت  »�لبحث عن �جل������ذور«، فقد �

مقاالً بعن������و�ن »�ملالمح �لفكري������ة للحد�ثة« 

ن�رضته يف جملة ف�سول، حاولت فيه مد�عبة 

�حلد�ثة �لفكرية. ومن بني �خلال�سات �لتي 

تو�س������لت �إليها �أن �حلد�ثة تبنى على منطق 

�النق������الب و�لتحول، و�حلد�ث������ة عندها هي 

و�س������عية فكرية، بل ثورة فكري������ة تقوم على 

�سيا�س������ة �لتحول �ملعريف و�جلدل �لقائم بني 

نظمة م������ن حيث هي  ف������كار و�الأ خمتل������ف �الأ

�نتقال من د�ئرة �ل�سيق و�لتقليد �إىل ف�ساء 

�لت�ساوؤل و�لتمرد، وهي �أي�سا �نتقال

م������ن حي������ز �جلم������ود �إىل حي������ز �خلل������ق 

.
)30(

بد�ع و�الإ

ويف هذ� �لت�سور تنك�سف �حلد�ثة �لفكرية 
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بو�س������فها حد�ث������ة تقوم على منط������ق �لثورة 

و�لتمرد و�لك�سف و�خللق و�ملغامرة، فالثورة 

�لتي طالبت بها خالدة �س������عيد و�سكري غايل 

هي ثورة مارك�س������ية ت�ستهدف تهدمي �لقدمي 

ثم �إع������ادة بنائه من جديد، وتبعا لذلك ترى 

خالدة �سعيد �أن �حلد�ثة هي تاأ�سي�س لعالقة 

ن�س������ان، بل هي تعريف  جديدة بني �لعامل و�الإ

ن�سان. ن�سانية �الإ الإ

وثم������ة ناقد تون�س������ي هو »عبد �ل�س������الم 

�مل�س������دي« �ملع������روف بتحليقاته يف ف�س������اء 

�س������لوبيات، حيث نلتقي ب������ه يف و�حد من  �الأ

كتبه �حل�سان، كتاب »�لنقد و�حلد�ثة« ففيه 

دبي������ة و�لنقدية،  حاول مط������اردة �حلد�ثة �الأ

ف������ر�أى �أن �حلد�ث������ة هي ثورة عل������ى �لدو�ل 

، و�ملق�س������ود باملدلوالت هنا 
)31(

و�ملدل������والت

�مل�سامني �مل�س������تهلكة، �أما �ملق�سود بالدو�ل 

أو �ل�س������ياغة، فالق�سيدة �حلد�ثية  �ل�س������كل �

حني تعلن ثورتها ومتردها فاإنها تثور ز�حفة 

على �ل�سكل �ل�س������عري �لقدمي �لذي ��ستنفذ 

و��ستنفذته �لع�سور.

�إنها �ملطالبة ب�سكل �س������عري ميليه �لعامل 

�ل�س������عري �جلديد، وملا كان هذ� �لعامل �ملرئي 

عاملا ممزقاً، م�ستتاً، م�سحوقاً، فال بد للعامل 

�ل�س������عري �أن يكون كذل������ك، وتبعا لذلك جاء 

�سكل �لق�سيدة �حلد�ثية ممزقا ين�سد بريق 

�ل�س������فاء يف حلظة �نهيار �لقيم ويف حلظة 

�نحطاط �ل�سعر.

هذ� وق������د �س������هدت �حلد�ثة �ل�س������عرية 

تط������ور�ً مريب������اً يف كتابات �ل�س������عر�ء �لنقاد، 

فهذ� »يو�سف �خلال« �ل�ساعر �لناقد �للبناين 

أ�سماه »�حلد�ثة يف �ل�سعر«،   �لذي �ألف كتابا �

و�حلد�ثة

أربع������ة مبادئ:  يف ت�س������وره تقوم عل������ى �

أوله������ا �لتعبري ع������ن �لتجرب������ة �حلياتية كما  �

يعيه������ا �ملبدع وثانيها �لتخل������ي عن �ملفرد�ت 

يقاع �ل�س������عري  �ملبتذل������ة وثالثها �أن يكون �الإ

مو�ئما ومنا�س������با حلركية �لع�س������ور ور�بعها 

حادي لل�س������عر هو  �أن �ملو�س������وع �لوحيد و�الأ

 وهكذ� جند »يو�س������ف 
)32(

ن�س������ان و�لع������امل �الإ

�خلال« يريد �أن يقيم م�سافحة بني �لتجربة 

�ل�سعرية ووعي �ل�س������اعر من جهة ومو�سوع 

ن�س������ان و�لعامل من جهة �أخرى  �لق�س������يدة و�الإ

مثله مثل »�سارل بودلري«

و»خالدة �سعيد« ي�ساف �إىل ذلك م�ساألة 

يقاع و�لق�س������يدة  �لتوحيد بني �لق�س������يدة �الإ

أو �لق�س������يدة �جل������رح. وكل ذلك ال  �حلد�ثة �

لفاظ  يك������ون م�رضوعا �إال باإطالق �������رض�ح �الأ

و�س������حنها بدالالت جديدة تغ������ادر فيها تلك 

�ملعاين �لقمو�سية �ملبتذلة.

أم������ا »عبد �لوه������اب �لبياتي« �ل�س������اعر  �

�لعر�ق������ي فقد ق������ال: �إن �حلد�ثة» هي ثورة 
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بوية و�للغوي������ة«)33( ويعني  عن �ل�س������لطة �الأ

بوي������ة �مل�س������تودع �لرت�ثي فكر�  بال�س������لطة �الأ

أدبا ونقد� و�سيا�سة ويعني بال�سلطة �للغوية  و�

�س������لطة �ملعجم، �إنه������ا �ملطالبة مبعجم داليل 

ن �لكلم������ة �ل�س������عرية يف حلظ������ة  جدي������د، الأ

�نت�سالها من خمزون �للغة يعمل �ل�ساعر على 

�س������حنها بدالالت جديدة. �إن دعاة �حلد�ثة 

أر�دو� �سنع معاجم �س������عرية جديدة يف ظل  �

ه������ذ� �لدفق �حلد�ثي �ل������ذي يطالب بتوليد 

لفاظ ويبقى عن�رض �لثورة �لعن�رض �لرئي�س  �الأ

دبية  يف تفعيل �ل�سلطة �لرت�ثية بعطاء�تها �الأ

و�لفكرية و�لنقدية و�للغوية.

ونلتقي بالناقد �ملغرب������ي »حممد بني�س« 

يف كتابه: »�ل�س������عر �لعربي �حلديث« وهو يف 

أربعة �أجز�ء.  �سل �أطروحة دكتور�ه تقع يف � �الأ

وحممد بني�س كان من �ل�س������عر�ء �ملهوو�س������ني 

بالتاأ�سي�س ملقولة �حلد�ثة، وهي عنده ترتبط 

بالتطور و�لتجاوز و�لتغيري.

و�لق�س������يدة حينما تتحول من �سكل �إىل 

�س������كل فاإنها تريد حتقيق �سيء ي�سميه حممد 

 وهو غاي������ة �النقطاع 
)34(

ب������د�ل« بني�������س »�الإ

�ملعريف. �إذن �حلد�ثة »�لبني�سية« هي حد�ثة 

تقوم على ثالثية �لتطور و�لتجاوز و�لتغيري. 

» ولعل �ت�س������اع ��س������تعمال م�سطلح �حلد�ثة 

يف �خلطاب �لنقدي و�ل�س������جايل)...(هو ما 

 .
)35(

يف�س������ي باأي تعريف �إىل ماأزقه �ل�رضيع«

دباء،  �إن �ت�ساع مفهوم �ل�سعر هو ما جعل �الأ

حاطته بتعريف،  �سعر�ء ونقاد� يلهثون ور�ءه الإ

�إال �أن ميوع������ة ه������ذه �لظاه������رة وجتدده������ا 

�لد�ئم، ونب�س������ها باحلياة �خلالقة على مر 

�لع�س������ور، هو ما جع������ل �لتعريف������ات تتاأزم، 

وتربهن على ق�س������ورها، فكي������ف للنهائي �أن 

يحدد �لالنهائي؟.

أنه على  يف �سياق �آخر يرى حممد بني�س �

�ت�ساع رقعة �ل�س������عر، فاإن م�سطلح �حلد�ثة 

قد ز�ده رحابة، �إذ �إن م�س������طلح »�حلد�ثة« 

أو يدمر عرب �رض�ئط  يظل م�س������افر�ً يع�س������د �

�حلد�ث������ة  �إن   .
)36(

و�الحتم������االت �لتحق������ق 

�لبني�س������ية تتخذ �سورة �مل�س������امل �لذي يدعي 

�مل�ساحلة مع �لرت�ث و�ل�سري جنبا �إىل جنب، 

وما ذلك �إال حيلة من حيل �حلد�ثة لالنت�سار 

يف ج�س������د �لتقليد وتفتيته و�إ�سابته بالوهن، 

وتتخذ �أحياناً �س������ورة �ملهاج������م �لذي يوجه 

�سهامه مبا�رضة �سوب قلب �لرت�ث.

و�إذ� كان �س������عر�ء �حلد�ثة قد �أعر�س������و� 

عن و�س������ع تعريف جامع مانع لل�س������عر فاإن 

نز�ر قب������اين ياأتي يف طليعة ه������وؤالء جميعا، 

فربغم معا�رضته �حلميمية �ل�سدميية للكون 

�ل�س������عري منذ ما يقارب خم�س������ني عاما �إال 

أنه لي�������س لديه نظري������ة ل�رضح  أن������ه يع������رتف � �

�ل�س������عر. يقول:»لي�������س عن������دي نظرية ل�رضح 

. �إن ��س������تحالة �لتعري������ف يف 
)37(

�ل�س������عر...«
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�سا�س  �لقامو�س �لنقدي لنز�ر قباين تعود باالأ

�إىل �خت������الف �ل�س������عر�ء يف �لنظر �إىل �لكون 

 )38(
�ل�سعري»فكل �ساعر يحمل نظريته معه«

مر كذل������ك فاإنه:»حر�م �أن نزق  وما د�م �الأ

�لق�سيدة لنح�سي كمية �ملعاين �لتي تنطوي 

عليها ونح�س������ي عدد تفاعيله������ا وزحافاتها 

. �لو�س������ول �إًذ� 
)39(

لنقف عل������ى لون بحرها«

�إىل �ل�س������طاآن �جلمالي������ة �لتي ر�س������عت بها 

�لق�س������يدة �حلد�ثية نظمها �جلمالية �أ�سبح 

�أمر� م�ستحيال ما د�م �ل�سعر ال ميثل حقيقة 

أنه كذلك  و�قعية، فهو »حقيقة مطلقة ال بد �

أنا ال �أعني  و�إاّل �نته������ى �إىل �لعدمي������ة)...( و�

أبدية �ل�سعر، �ل�سعر �سماء: فيها جنوم  بذلك �

و�سمو�س تغيب وتظهر وتغري مد�ر�تها، �سماء 

تارة خريفية و�أخرى �س������تائية وثالثة ربيعية، 

�إاّل �أن �حلقيقة �ل�سماوية تبقى و�حدة، يظل 

أي�س������ا حقيقة، حقيقة  هناك �س������ماء، �لبحر �

�لبح������ر هي �حلقيق������ة �ل�س������عرية، �حلقيقة 

�لبحري������ة تع������اين من م������د وج������زر وتيار�ت 

وعو��س������ف. لكن �لبحر ه������و �لبحر رغم كل 

�سيء حقيقة �ملاء يف �لبحر باقية، �لتحوالت 

.
)40(

�ل�سعرية �سيء حتمي...«

فق�س������يدة �حلد�ثة تت�س������ف بالالثبات، 

تتل������ون يف كل م������رة باألو�ن جديدة تتنا�س������ل 

خر،  خر ومن ع�رض الآ معانيها من ق������ارىء الآ

من هنا �أ�سبح �لبحث عن �حلقيقة يف �ل�سعر 

هو بحث عن �حلقيقة يف �ملطلق و�ملجهول، 

بحث عن لون و�حد يف حرباء تتلب�س وتتلون 

باألو�ن خمتلفة.

وق������د �عرتف ن������ز�ر قب������اين يف �أكرث من 

مو�س������ع وعلى �أكرث من �س������عيد با�س������تحالة 

مفه������وم �ل�س������عر �حلد�ث������ي، ويت�س������در هذ� 

�العرت�ف كتاب له بعنو�ن:« ما هو �ل�سعر؟«، 

�أودعه خال�س������ة جتاربه وقال يف مطلعه: » 

لي�س م������ن طموحات هذ� �لكت������اب �أن يكون 

دليال �سياحيا يقول لكم يف �أي جزيرة ي�سكن 

�ل�س������عر ويف �أي فندق يقي������م. ويف �أي مقهى 

يجل�������س وما هو عمره. ولون عينيه وهو�ياته 

. هنا ي�س������ري ن������ز�ر قباين �إىل 
)41(

�ملف�س������لة«

ق�س������يدة �حلد�ثة يف مطاردته������ا �ملجهول، 

حيث يوؤكد للمالأ عدم ��ستقر�ر هذ� �ملجهول 

ن �لق�سيدة �حلد�ثية عند  يف مكان معني؛ الأ

نز�ر قباين ال متتلك رخ�سة �سياقة �أو جو�ز 

بحار يف خمتلف �لبحار و�ملحيطات؛  �سفر لالإ

نها م������رة �أخرى تريد �أن تكون ق�س������يدة  والأ

�إن�س������انية عاملية، وهذ� ما يوؤكده قوله: »لي�س 

لل�سعر �سورة فوتوغر�فية معروفة)...( ولي�س 

أو �أ�سل معروف. وال �أحد  له عمر معروف. �

أين �أتى وباأي جو�ز �س������فر تنقل،  يع������رف من �

أ�س  �ملعمرون يقولون: �إنه هبط من مغارة يف ر�

�جلبل و��س������رتى خبز� وقهوة وكتباً وجر�ئد 

من �ملدينة.
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ثم �ختفى، و�س������كان �ل�س������و�طئ يقولون 

�إن������ه خرج من �أعماق �لبح������ر، �إنه لعب طول 

�س������ماك  مو�ج و�الأ طف������ال و�الأ �لنه������ار مع �الأ

�لذهبي������ة، ثم عاد �إىل بيته �لبحري. و�أطفال 

�ملدينة يقولون �إنه خرج من �لغابة و�بت�س������م 

لهم و�أعطاه������م �أزهار�ً و�أقمار�ً وفر��س������ات 

أك������و�ب ذرة، وفطائر حم�س������وة ع�س������ال ثم  و�

�بتلعته �لغابة. ومعلمو �ملد�ر�س يقولون: �إنه 

دخل على �س������فوفهم ذ�ت �س������باح فتكلم مع 

�لتالميذ لغة مل يتعلموها وكتب على �ل�سبورة 

�ل�سود�ء حروفاً مل يروها من قبل ففهمو� ما 

أكتافهم وخرجو� �إىل  قال له������م وحملوه على �

�ل�س������و�رع مبظاهر�ت. مطالبني بتعيني وزير 

.
)42(

للثقافة...«

هذه خو�طر و�نطباعات تك�سف عن حرية 

نز�ر قباين من �لكون �ل�س������عري يف �نفتاحه 

و�نبجا�سه بل يف �نفتاح و�نبجا�س معانيه، وما 

يوؤكد ذلك هو �العرت�فات �ل�س������الفة ملختلف 

�ل�رض�ئح من معمرين �إىل �س������كان �ل�س������و�طئ 

�إىل �أطفال �ملدينة �إىل معلمي �ملد�ر�س، كلهم 

�أكدو� عل������ى جمهول �ل�س������عر وحريتهم منه، 

حرية تك�س������ف يف خمتلف �لكتابات �لنظرية 

لن������ز�ر قب������اين عن ع������دم �رتباط ق�س������يدة 

أو زمان معني، هذ� ناهيك  �حلد�ثة مب������كان �

عن غمو�س������ها وفجائيته������ا، وعدم حماكاتها 

 مهما علت قدرته. وقد بد� ذلك 
)43(

للنموذج

و��سحاً

يف تاأ�سي�سه للق�سيدة �ل�سعرية �حلد�ثية 

من حيث لغتها �ل�سعرية ومو�سيقاها تاأ�سي�ساً 

حد�ثياً.

أت������ي �أدوني�������س يف طليع������ة �ل�س������عر�ء  ويا

�ملنظرين للحد�ثة �ل�سعرية يف عاملنا �لعربي، 

�إنه �لرجل �مل�سكون بهو�ج�س �حلد�ثة �سعر� 

وتنظري�، �إذ ميكن �لتاأ�سي�س للحد�ثة �لنظرية 

عنده �بت������د�ء م������ن كتابته للمق������ال �لنقدي 

�ملن�س������ور عام»1959« يف جملة »�سعر« حتت 

عنو�ن )حماولة يف تعريف �ل�سعر �حلديث(، 

و�أعاد ن�رضه يف كتابه �لنقدي )زمن �ل�سعر(، 

فهذ� �ملقال جاء مغاير� للن�س������و�س �لنقدية 

�لقدمية، كما دعا فيه  �إىل �لتجديد وجتاوز 

�ملفاهيم �لتقليدية. ويرى فا�س������ل ثامر»...

هذ� �لن�س �لنقدي حماولة يف تعريف �ل�سعر 

دوني�س  �حلديث �أول حماولة تنظريية نا�سجة الأ

لتحدي������د مفهوم �حلد�ثة �ل�س������عرية رغم �أن 

�ل�ساعر مل ي�س������تخدم هنا م�سطلح)�حلد�ثة( 

.
)44(

لفظاً...«

و�ملتاأم������ل بدقة يف هذ� �ملقال يكت�س������ف 

مي������ل �أدوني�������س �لكبري �إىل �ل������رت�ث �لغربي، 

حي������ث �قتب�س كثري�ً من مفاهيمه وروؤ�ه حول 

�سماء �لفرن�سية  �حلد�ثة �ل�س������عرية، ومن �الأ

�لتي دعم بها حماولته هذه، جند )رينه �سار 

-Baudelaire بودل������ري  – Rene Char
خرى  مارل������وMalaraux ..( و�ملالحظة �الأ
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يف هذ� �لن�س غياب م�س������طلح »�حلد�ثة«، 

بهذ� �ال�سم دون �أن يعني هذ� غياب معناها، 

بل وجد مقابل له بعنو�ن )�ل�سعر �جلديد(. 

كم������ا �أن له حماولة نقدية �أخرى جادة، يدور 

ف�ساح  مو�س������وعها يف فلك �حلد�ثة، دون �الإ

عن هذ� �مل�س������طلح �إف�ساحاً و��سحاً، وهذه 

�ملحاول������ة تتمث������ل يف �لن�س �لنق������دي �لثاين 

�ل������ذي قدم������ه يف موؤمتر روما ع������ام 1961 

وكان حتت عنو�ن)�ل�سعر �لعربي وم�سكالت 

أي�س������اً �أن �ل�ساعر مل  �لتجديد( وما نالحظه �

يورد م�سطلح �حلد�ثة لفظاً، بل كان ير�وح 

بني م�سطلحي )�ل�س������عر �ملعا�رض( و)�ل�سعر 

�جلديد(. ومعنى ذلك �أن م�سطلح)�حلد�ثة( 

مل ينت�رض �إال منذ منت�س������ف �ل�ستينيات، ورمبا 

تاأخ������ر يف بع�������س �لكتاب������ات �لنظرية حتى 

. فاأدوني�س مل ي�س������تقر حتى 
)45(

�ل�س������بعينيات

يف كتاباته �ملتاأخرة على م�س������طلح �ل�س������عر 

�حلد�ث������ي بل جنده ي�س������تعمل مر�دفات مثل 

) �ل�س������عر �جلديد، �ل�س������عر �لطليعي، �ل�سعر 

�ملعا�رض...(.

�إن �حلد�ث������ة �ل�س������عرية عن������د �أدوني�س مل 

تاأخ������ذ بعدها �لعميق �إال بعد �س������دور كتابه 

بد�ع  )�لثابت و�ملتح������ول بحث يف �التباع و�الإ

م������ر كذل������ك  ، و�إذ� كان �الأ
)*(

عن������د �لع������رب(

بالن�س������بة لتوظيفه مل�سطلح �حلد�ثة، فكيف 

ينظر �إىل مفهومها ؟، وما هو ت�س������وره لها؟ 

أم  بد�ع، � آلة �الإ وه������ل �حلد�ثة عنده جزء من �

بد�ع...؟ آلة �الإ هي �

عن������د  �ل�س������امل  مبفهومه������ا  �حلد�ث������ة 

أنو�ع ه������ي �حلد�ثة �لعلمية،  �أدوني�س ثالثة �

وحد�ثة �لتغري�ت �القت�س������ادية و�الجتماعية 

و�ل�سيا�سية، و�حلد�ثة �لفنية.

فاحلد�ث������ة �لعلمية تعني»�إع������ادة �لنظر 

�مل�ستمرة يف معرفة �لطبيعة لل�سيطرة عليها 

 .
)46(

وتعميق هذه �ملعرفة وحت�سينها باّطر�د«

�أما �حلد�ثة �لثورية فتعني ن�س������وء  حركات 

و�أفكار جديدة وموؤ�س�سات تعمل على �لتغيري، 

لتوؤدي يف �لنهاية �إىل زو�ل �لبنى �لتقليدية

يف �ملجتم������ع وقي������ام بن������ى جدي������دة، �أما 

�حلد�ثة فنيا فتعني»ت�ساوؤالً جذرياً ي�ستك�سف 

�للغة �ل�سعرية، وي�ستق�س������يها، و�فتتاح �آفاق 

جتريبي������ة جدي������دة يف �ملمار�س������ة �لكتابية، 

و�بتكار طرق للتعبري تكون يف م�س������توى هذ� 

، فالكتاب������ة �حلد�ثية يف نظر 
)47(

�لت�س������اوؤل«

�أدوني�������س هي كتابة ت�س������ع �لتاريخ مو�س������ع 

ت�ساوؤل م�ستمر، وت�سع �لكتابة نف�سها مو�سع 

ت�ساوؤل م�ستمر، وذلك �سمن حركة د�ئمة من 

أبعاد  ��ستك�س������اف طاقات �للغة و��ستق�س������اء �

.
)48(

�لتجربة

�إذن �لن�������س �حلد�ث������ي هو �س������وؤ�ل �أبدي 

لكنه مل يكن »م������اذ�؟«، بل هو د�ئماً: »كيف؟« 

و�ل�س������وؤ�ل عن �لكيفية ه������و يف حد ذ�ته قلق 
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جاب������ات �جلاهزة، ومن  د�ئم ي�س������مو عن �الإ

ثم كان �لتجري������ب، حماولة ال تكتمل لتقدمي 

أك������رث جناحاً. وهكذ� ظلت �حلد�ثة  �إجابات �

�ل�س������عرية منفتحة ال تنغلق على نف�سها قط، 

ولذل������ك تظل متمي������زة بتعددها وفو�س������اها 

�لر�ئع������ة، و�لتز�مه������ا بجمالي������ات �لتج������دد 

�لالنهائ������ي حمرومة ور��س������ية بحرمانها من 

نعمة �ملو�طنة �مل�س������تقرة يف مملكة �لتقاليد 

مر �ل������ذي يجعل �لتجريب و�لقلق  �لفنية، �الأ

و�ل�سك �سمة من �سماتها �ل�رضورية.

ويتفق »�أدوني�س« مع »�أنطو�ن مقد�س������ي« 

ي������رى  �إذ  �س������عر �حلد�ث������ة  ح������ول مفه������وم 

�أدوني�س �أن»�ل�س������عر خرق م�س������تمر للقو�عد 

 فال�س������اعر �حلد�ثي �أ�س������بح 
)49(

و�ملقايي�س.«

ال ي�ستاأن�س �إال بك�رض وبخلخلة �لبنية �للغوية 

�ملعتادة متجها �س������وب �لتخييل و�لروؤيا، كما 

أن������ه ال ي�س������تاأن�س �إال بخرق وحم������و �حلدود  �

�ملكانية و�لزمانية، �أال ترى »�أدوني�س« يقول:» 

بد�عي ن�س������اً  هكذ� يب������دو �لن�س �لعربي �الإ

م�س������تقاًل، كاأنه يتحرك يف مكان متخل، يف 

هذ� �مل������كان تذوب �حل������دود �لتقليدية �لتي 

دبية،  نو�ع �الأ �رت�سمت كحدود فا�سلة بني �الأ

وال يعود ثمة نوع �ساف، و�إنا ين�ساأ �لن�س/ 

�ملزيج، �لن�س/�لكل، لهذ� يبدو �ملكان ماديا 

و�سعريا، تفتتاً فاجعاً، قائماً يف �سدمي يتموج 

ب������ني �ملحيط و�خللي������ج، ويب������دو كاأن �ملكان 

.
)50(

�لوحيد ل�كل خالق هو �لالمكان«

�أدوني�س ياأتي يف طليعة �ل�س������عر�ء �لنّقاد 

�حلد�ثي������ني �لذين دع������و� �إىل �نفتاح �لن�س 

�ل�س������عري، حيث ر�س������م لنا بالكلم������ات لعبة 

�ملطاردة �جلديدة بني عامل �ل�سعر وعامل �لنقد 

أو �لقر�ءة، �إنه �رض�ع بني حلظتني، �للحظة  �

وىل تطارد  �لنقدي������ة و�للحظة �لن�س������ية، فاالأ

�لثانية بهدف �إم�ساكها، ولكن �لثانية متتلك 

بد�عية هي  لعبة �لتمنع ماد�مت مناعتها �الإ

�أقوى من مناعة �للحظة �لنقدية وما د�م �لن�س 

�ل�سعري �حلد�ثي هو ن�ساً مفتوحاً وتعددياً، 

م�س������اك به. لذلك  ن�س زئبق������ي ال ميكن �الإ

جند �مل�س������عى �لنقدي �لي������وم يحاول جاهد� 

�فت�س������ا�س ما هو ممكن من �ملعنى و�لداللة 

جر�ئية؛  دو�ت �الإ عرب خمتلف �لو�س������ائل و�الأ

ن �لداللة �لن�سية ال ميكن �أن متنح نف�سها  الأ

أنها  مبجرد َطرق �ل�سطح طرقاً خفيفاً، كما �

ال تتو�رى يف �إحدى �لزو�يا �ملعتمة من �لن�س 

نه ن�������س يتجدد مع كل قر�ءة  �حلد�ثي؛ » الأ

عمال  ال ينتهي، ال ي�س������تنفد، هذ� ما مييز �الأ

، و�ملطلوب من �لقارئ 
)51(

�ل�سعرية �خلالقة«

�أن يكت�سف مكان �لداللة. هذه �لداللة �لتي 

تتفاع������ل معه، وعلى �لقارئ كذلك �أن يدخل 

يف لعبة �ملالحقة عرب خمتلف مظاهر �لن�س، 

ولعل ما يك�سب هذه �ملطاردة حيوية وفاعلية، 

هو �أن تبقى لعبة د�ئرية ال تنتهي.
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ي�س������يف �أدوني�س: �إن �ل�س������عر �حلد�ثي 

يديولوجيا �لتي ال ي�س������تطيع �أن  يتج������اوز �الأ

حتيط باأبعاده، وهو بذلك يحاول �لتاأ�س������ي�س 

�إىل ما ي�سمى با�ستقاللية �لق�سيدة وجتاوزها 

ملختل������ف �لتيار�ت و�ملذ�ه������ب. هذ� يعني �أن 

�لق�س������يدة �حلد�ثي������ة ال ميكن �خت�س������ارها 

بالينابيع �لتي �نبج�س������ت منها �إنا هي فعل 

يتجاوز �للغة نف�سها، ويتجاوز �أي�سا �ل�رضوط 

�ل�سيا�سية و�القت�سادية و�الجتماعية:»�إن كل 

ق�س������يدة تنحل �إىل عنا�رضها �لتي �نطلقت 

أو �جتماعية)...( ال  منها �س������و�ء كانت لغوية �

تكون �س������عر�، و�لق�سيدة �حلقيقة، �لق�سيدة 

�ل�س������عرية هي ه������ذه �لعنا�رض و�س������يء �آخر، 

و�مله������م �جلوه������ري منه������ا هو هذ� �ل�س������يء 

، فالق�س������يدة �لتي متتلك خا�سية 
)52(

خر« �الآ

�النتماء �إىل �س������يء ما هي ق�س������يدة حمكوم 

دوني�س؛  عليها بالف�سل يف �لقامو�س �لنقدي الأ

أ�سمى  ن �ل�س������عر �حلد�ثي يف مفهومه هو � الأ

نظمة �ل�سيا�س������ية  يديولوجي������ات و�الأ م������ن �الأ

و�القت�سادية و�الجتماعية.

هنا يق������دم لنا �أدوني�س �لن�س �ل�س������عري 

�حلد�ث������ي بطبيعته �لع�س������ية ع������ن �لنظرية 

ن �لنظري������ة ت�س������نع قو�عدها  �لتتابعي������ة؛ الأ

�لنقدي������ة من رح������م �لن�س �ل�س������عري، وهي 

ن جودة  متولدة منه، ومتقدمة عليه زمنياً؛ والأ

أ�سا�س������ا بوجود �لن�س فهي  �لنظرية ترتبط �

تتغذى وتقتات على خالي������اه �حلية و�مليتة، 

ولوية  ومن هذه �ل�رضفة �أعط������ى �أدوني�س �الأ

لل�سعر يف مترده عن �لقو�عد و�ملقايي�س، ويف 

ن  ؛ الأ
)53(

�رمتائه على �س������اطىء �لالحم������دود

�ل�سعر:»ال يو�س������ف وال يجدد ومن ال يعرف 

أو يح�س������ه مبا�رضة، ي�ستحيل عليه �أن  �ل�سعر �

.
)54(

تكون له �أدنى معرفة عنه«

وه������و ر�أي �رضيح و��س������ح عن �لف�س������اء 

�لالحمدود �لذي ي�س������غله �لن�������س �حلد�ثي 

بقو�ع������ده �لالنهائية، وه������ي قو�عد تتطلب 

قارئا جديد� ذ� ح�س فني ميكنه من �لتطلع 

�إىل جماليات �لن�س و�أ�رض�ره، �إن قول �أدوني�س 

بانفت������اح �لن�س �ل�س������عري هو دع������وة �أخرى 

أ �لن�س �حلد�ثي يف  لتاأ�سي�س نقد جديد يقر�

فق �جلديد. �سوء هذ� �الأ

بناء عل������ى ما تق������دم ميكن �لق������ول: �إن 

دوني�س������ية تنبني عل������ى منطق  �حلد�ث������ة �الأ

�لتغي������ري و�لبحث عن �جلديد �ملبتكر. بعبارة 

خمت�رضة �حلد�ثة عند �أدوني�س هي: »ت�ساوؤل 

 .
)55(

حول �لك������ون، و�حتجاج على �ل�س������ائد«

�حلد�ثة هن������ا �رض�ع بني �لرك������ون و�لثبات، 

وب������ني �لتح������ول و�ال�س������تمر�رية و�لتغيري...

�إل������خ، كما تعني �لتن�س������ل و�خلروج من ربقة 

�جلاهز، و�لتمرد على �لقيود �ملا�سية، لتاأ�سي�س 

م�س������تقبل مل ياأت بعد. ومن وظائف �حلد�ثة 
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عند �أدوني�س �إخر�ج �لقارئ من �ال�س������تالب؛ 

نه يعي�س �س������من مفاهيم لي�ست من �سنعه،  الأ

ولي�ست نابعة

من طبيعة ظروفه وم�س������اكل زمانه، فهنا 

تبد�أ �حلد�ثة دورها يف �إخر�ج و�نت�سال هذه 

�لنماذج م������ن �لتكد�س و�جلم������ود، و�إدخالها 

�إىل �لتاري������خ بع������د �أن كان������ت تعي�������س خارج 

.
)56(

�لتاريخ

نخت�رض م������ا تقدم فنق������ول: �إن �حلد�ثة 

�ل�سعرية يف �سوء �ملحدد�ت و�لعالئق �ل�سالفة 

�لذكر هي جمموعة من �خلا�سيات �جلمالية، 

ال ميكن للن�س �ل�س������عري �حلد�ثي �أن يكون 

�س������عريا من دونها، وتبعا لذلك فاإن:»�لن�س 

�ل�سعري عمل لغوي وجمايل �إبد�عي، ذو لغة 

�س������عرية، موقعه حر يف �ختيار �ل�سكل �لذي 

.
)57(

ينا�سبه«

نه مثقل  �إنه ن�س حد�ثي، ن�س غام�س، الأ

معرفي������اً، مفاجىء ومده�س ي�س������دم �لقارئ 

�س������ئلة، ويطلب منه �أن  ويزج ب������ه يف مناخ �الأ

يرقى �إىل م�س������توى مبدعه، خمتلف جوهرياً 

عّما تقدمه من ن�سو�س يف بناه �لفكرية، ن�س 

ذو روؤيا ملا يطرحه من �آفاق جمالية ومعرفية، 

وملا يت�س������م به من �إدر�ك ومتثل كلي للوجود 

و�حلياة، ن�س ال زمن له يوؤ�س�س زمنه �خلا�س 

ب������ه وال يعرتف مطلقاً ب�س������لطنة �لت�سل�س������ل 

�ملنطقي للتاريخ. فحم������ل �لكتابات �لنظرية 

دوني�س عل������ى �ختالف متخيالت عناوينها  الأ

أردنا �فتعال مو�س������وع لها فاإننا نقول  �إذ� ما �

– دون هو�دة- �إن مو�س������وعها �ل�سلطوي هو 

»�حلد�ثة« وجتلى ذلك يف حديثه عن �لروؤيا 

�ل�س������عرية، وقوله بالك�سف و�لتجاوز، و�لتنبوؤ 

و�لرف�س و�لغمو�س و�لفجائية، و�الختالف، 

و�نفتاح �لن�س، و�لتح������ول و�ل�رض�ع و�لثورة 

، وما �إىل ذلك 
)58(

و�لتمرد، و�ملغايرة، و�لبعث

خرى. ونعتقد �أن خال�س������ة  من �ملب������ادئ �الأ

هذه �ملاهيات �جلزئية �لتي تعج بها �ملبادئ 

�ل�س������الفة، هي خال�س������ة �حلد�ثة ورحيقها 

�مل�سفى.

ويف ختام هذ� �ملقال، فاإننا ن�سري �إىل �أن 

�حلد�ثة مل تاأخذ طابعها �ملنهجي �ملنظم �إال يف 

ظل كتابات �ل�سعر�ء �لنقاد �لغربيني �لرمزيني 

و�ل�رضياليني، وقد �تكاأ �ل�سعر�ء �لنقاد �لعرب 

�ملعا�رضين، على �ملوروث �حلد�ثي يف �سورته 

�لعربية، فاأنتجو� لنا حد�ثة نظرية و�إبد�عية، 

أو قلياًل عن تلك �حلد�ثات  ال تختلف كثري�ً �

�لعاملية، ويعترب �أدوني�س �أكرث �ل�سعر�ء �لنقاد 

�لعرب �ملعا�رضين �حتف������اء مبقولة �حلد�ثة 

تنظري�ً و�إبد�عاً.
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ينظر: عبد الغفار مكاوي: ثورة ال�شعر احلديث، ج1، الهيئة امل�رسية العامة للكتاب، 1972، �ش72.   -1

ث���م ينظ���ر: �ش���عيد ب���ن زرقة: احلداث���ة ال�ش���عرية عند على اأحم���د �ش���عيد )اأدوني�ش(، ب���ني النظرية 

آدابها، جامعة عني �ش���م�ش، القاه���رة، 1991،  والتطبيق)ر�ش���الة ماج�ش���تري(، ق�ش���م اللغ���ة العربي���ة وا

�ش27.

ينظ���ر: حمم���د ب���رادة: اعتبارات نظري���ة لتحديد مفهوم احلداث���ة: جملة ف�ش���ول، الهيئة امل�رسية   -2

العامة للكتاب، القاهرة، ندوة خا�شة باحلداثة، مج3، ع1، 19�2، �ش2.

آليات التاأويل،  بهام يف �ش���عر احلداثة، العوام���ل واملظاهر وا ينظ���ر: عبد الرحمن حممد القعود: االإ  -3

داب، الكوي���ت، ط1، 1990،  �شل�ش���لة كت���ب ثقافي���ة �ش���هرية، املجل�ش الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون واالآ

�ش�2.

ينظر: عبد الغفار مكاوي: ثورة ال�شعر احلديث، ج1، �ش72.  -4

ه���ذا ال���كالم ماأخوذ م���ن حما�رسة للدكتور عبد اهلل حمادي مو�ش���ومة ب�«احلداث���ة والتلقي« األقيت   -�

دب العربي، جامعة منتوري، ق�شنطينة،  هذه املحا�رسة على طلبة الدرا�شات العليا، ق�شم اللغة واالأ

.199�

دب الرم���زي، ترجمة ه���ري زغيب، من�ش���ورات عويدات، ب���ريوت، باري�ش، ط1،  ينظ���ر: ه���ري بري: االأ  -�

19�1، �ش22.

املرجع نف�شه، �ش21.  -7

ينظ���ر: ب�ش���ري تاوريريت: رحيق ال�ش���عرية احلداثي���ة يف كتابات النق���اد املحرتفني وال�ش���عراء النقاد   -�

املعا�رسين، مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر، ط1، �200، �ش1��-1�0.

آليات التاأويل(،  بهام يف �ش���عر احلداثة )العوامل واملظاهر وا ينظر: عبد الرحمن حممد القعود: االإ  -9

�ش102.

10- ينظر: مالكم براد بري وجيم�ش ماكفارلني: ما احلداثة)1�90-1930(، ترجمة موؤيد ح�شني فوزي، 

دار املاأمون، بغداد، ط1، 19�7، �ش21.

دب الرمزي، ترجمة: هري زغيب، �ش�2. 11- ينظر: هري بري: االأ

12- املرجع نف�شه، �ش�2.

الهوام�ش
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13- ينظر: حممد برادة: اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم احلداثة، �ش2.

14- ينظ���ر: حممد فت���وح اأحمد: الرمز والرمزية يف ال�ش���عر املعا�رس، دار املع���ارف، القاهرة، ط2، �197، 

�ش�2.

�1- املرجع نف�شه، �ش117.

�1- عبد الغفار مكاوي: ثورة ال�شعر احلديث، �ش�13.

17- املرجع نف�شه، �ش141-140.

بداع وم�شادره الثقافية عند اأدوني�ش، الدار العربية للن�رس والتوزيع،  �1- ينظر: عدنان ح�شني قا�شم: االإ

ط1، 1994، �ش199.

19- ينظر: حممد فتوح اأحمد: الرمز والرمزية يف ال�شعر املعا�رس، �ش79.

20- ينظر: جان كوهني: النظرية ال�شعرية، بناء لغة ال�شعر، اللغة العليا، ترجمة وتقدمي وتعليق اأحمد 

دروي�ش، دار غريب للن�رس والتوزيع، ط1، 2000، �ش3�7.

21- املرجع نف�شه، �ش3�7.

22- ينظر: اإح�شان عبا�ش: فن ال�شعر، دار ال�رسوق، عمان، ط1، �199، �ش�0.

23- جان كوهني: النظرية ال�شعرية، �ش�41.

24- املرجع نف�شه، �ش�41.

�2- جان كوهني: النظرية ال�شعرية، �ش�41.

دب الرمزي، ترجمة: هري زغيب، �ش39. �2- ينظر: هري بيري: االأ

27- املرجع نف�شه، �ش�3.

�2- غ���ايل �ش���كري: ب���رج بابل، النق���د واحلداثة ال�رسي���دة، الهيئة امل�رسي���ة العامة للكت���اب، ط2، 1990، 

�ش1�0.

29- املرجع نف�شه، �ش1�0.

30- ينظر: خالدة �شعيد: املالمح الفكرية للحداثة: جملة ف�شول، �ش31-30.

31- ينظر: عبد ال�شالم امل�شدي: النقد واحلداثة، دار الطليعة، بريوت، ط1، 19�3، �ش13.

32- ينظر: يو�شف اخلال: احلداثة يف ال�شعر، دار الطليعة، بريوت، ط1، 1972، �ش�1-�0.

33- ينظر: ندوة خا�شة ب�: »احلداثة يف ال�شعر«: جملة ف�شول، مج3، ع1، 19�2، �ش��2.

34- حممد بني�ش: ال�ش���عر العربي احلديث، بنياته واإبداالته،)م�ش���اءلة احلداثة(،ج4، دار توبقال للن�رس، 

داملغرب، ط1، 1990، �ش��2.
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�3- حمم���د بني�ش: ال�ش���عر العرب���ي احلديث، )التقليدي���ة(، ج1، دار توبقال للن�رس، املغ���رب، ط1، 19�9، 

�ش�2.

�3- حممد بني�ش: حداثة ال�شوؤال، املركز الثقايف العربي، بريوت، املغرب، ط2، ��19، �ش117.

37- نزار قباين: ق�شتي مع ال�شعر، من�شورات نزار قباين، بريوت، د ط، د ت، �ش19.

�3- نزار قباين: ما هو ال�شعر، من�شورات نزار قباين، بريوت، ط3، 2000، �ش24.

39- ن���زار قب���اين يف: حمم���د ع���زام، احلداث���ة ال�ش���عرية، من�ش���ورات احت���اد الكت���اب الع���رب، ط1، ��19، 

�ش109.

40- نزار قباين يف: حمي الدين �ش���بحي، مطارحات يف فن القول، حماورات مع اأدباء الع�رس، من�ش���ورات 

احتاد الكتاب العرب، دم�شق، ط1، �197، �ش�10.

41- نزار قباين: ما هو ال�شعر، �ش�1.

42- املرجع نف�شه، �ش21-20.

43- للتو�ش���ع يراجع: ب�ش���ري تاوريريت: رحيق ال�ش���عرية احلداثية يف كتابات النقاد املحرتفني وال�ش���عراء 

النقاد املعا�رسين، �ش1��-1�0.

44- ينظر: فا�شل ثامر: مدارات نقدية، دار ال�رسوق الثقافية العامة، العراق، ط1، 19�7، �ش�19.

�4- ينظر: املرجع نف�شه، �ش�199-19.

*- يف �شنة 1973 ح�شل اأدوني�ش على درجة الدكتوراه من اجلامعة الي�شوعية يف بريوت، وكان كتابه الذي 

�شول عام 1947« و« تاأ�شيل  ا�رسنا اإليه �شابقا �شمن اأطروحته التي ن�رست يف ثالث جملدات، هي: »االأ

�شول عام 1977« و« �شدمة احلداثة عام �197«. االأ

�4- اأدوني����ش: فاحت���ة لنهاي���ات القرن، بيانات م���ن اأجل ثقافة عربي���ة حديثة، دار الع���ودة، لبنان، ط1، 

19�0، �ش321-320.

47- املرجع نف�شه، �ش321.

دبي املعا�رس: جمل���ة عامل الفكر،  �4- ينظ���ر: ر�ش���يد بنجدو: العالقة ب���ني القارئ والن����ش يف التفكري االأ

الكويت، مج23، ع1-2، 1994، �ش��4.

49- اأدوني�ش: زمن ال�شعر، دار العودة، بريوت، ط2، �197، �ش312.

داب، ب���ريوت، ط1، ��19،  �0- اأدوني����ش: �شيا�ش���ة ال�ش���عر، درا�ش���ات يف ال�ش���عرية العربي���ة املعا����رسة، دار االآ

�ش�2.
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دب، لبنان، ط1، 19�9، �ش27. �1- اأدوني�ش: كالم البدايات، دار االأ

�2- اأدوني�ش: زمن ال�شعر، �ش317.

�3- ينظر: ب�ش���ري تاوريريت: ا�ش���رتاتيجية ال�ش���عرية والروؤيا ال�ش���عرية عند اأدوني�ش، درا�شة يف املنطلقات 

�ش���ول واملفاهي���م، دار الفج���ر للطباعة والن����رس، مكتبة اأقراأ، ق�ش���نطينة، اجلزائ���ر، ط1، �200،  واالأ

�ش�2.

داب، بريوت، د ط، 1979، �ش�12. �4- اأدوني�ش يف: منري العك�ش: اأ�شئلة ال�شعر، دار االآ

��- اأدوني�ش: فاحتة لنهايات القرن، بيانات من اأجل ثقافة عربية جديدة، �ش321.

��- ينظر: �شعيد بن زرقة: احلداثة ال�شعرية عند علي اأحمد �شعيد )اأدوني�ش( بني النظرية والتطبيق، 

)ر�شالة ماج�شتري(، �ش321.

داب واللغة  آداب معه���د االآ �7- خال���د �ش���ليمان: اأدوني����ش والن����ش ال�ش���عري مفهومه وم�ش���ادره: جمل���ة ا

العربية، ق�شنطينة، ع3، �199، �ش201.

��- للتو�ش���ع يراجع: ب�ش���ري تاوريريت: ا�ش���رتاتيجية ال�ش���عرية والروؤيا ال�ش���عرية عند اأدوني�ش، درا�ش���ة يف 

�شول واملفاهيم، �ش77. املنطلقات واالأ

¥µ
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مر   �لدخول �إىل طق�س �ل�س������اعر »�إ�س������ماعيل عامود« �ل�س������عري لي�س باالأ

ن �ل�ساعر ركب خالل رحلته عدد�ً من �لقطار�ت �لتي متثل �ملد�ر�س  �ل�سهل، الأ

�ل�س������عرية كافة، وم������ّر خالل تلك �لرحلة بالعديد من �ملحطات �لتي تر�س������د 

أّياً كان  أ بالهّم �ل�سخ�س������ي �خلا�س.. � �جلو�ن������ب �حلياتية �ملختلفة.. �لتي تبد�

م�سدره.. ثم متر بالهمنيَّ �الجتماعي و�لوطني.. لت�سل يف نهاية �ملطاف �إىل 

�لهم �ل�سمويل �لعام.

�شاعر واأديب �شوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري

�قر�قر�ءة يف �أعمال

ماعيل عامود شماعيل عامود شماعيل عامود �ل�شعرية ش�إ�ش�إ�

❁

˜

❁❁
حممد منذر لطفيحممد منذر لطفي
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لقد كتب �ل�س������اعر »�إ�س������ماعيل عامود« 

�ل�س������عر باأ�س������كاله �لثالث������ة.. )�لكال�س������يكي 

�لذي يعتمد وحدة �لبحر �س������كاًل للق�سيدة.. 

و�حلدي������ث �ملعت������دل �ل������ذي يعتم������د وحدة 

�لتفعيلة.. و�حلديث �ملتط������رف �ملتحلل من 

�أي �سابط �إيقاعي �أو وقوف على �لنهايات، 

أ �العتماد على �ملو�س������يقى  �لذي يطرح مبد�

لف������اظ و�لتعابري،  �لد�خلية �لت������ي تنرثها �الأ

أو �لق�سيدة  و�لذي ي�س������مى بال�س������عر �ملنثور �

ن �ثنتا  �لنرثي������ة(، كما �س������درت له حت������ى �الآ

ع�رضة جمموعة �سعرية.

-1-
يف جمموعته �ل�س������عرية )�لت�سكع و�ملطر( 

أل�س������ق بالق�سيدة �لنرثية  أنه � يرى �ل�س������اعر �

�سكال �ل�سعرية، وبعد ذلك  من غريها من �الأ

فليُق������ل �لنقاد ما يقولون.. ما د�م �ل�س������اعر 

يعرف �حلقيقة ويرعاها حيثما وجدها..!

تلك ه������ي مقتطفات من مقدمته �لنرثية 

أ  له������ذه �ملجموعة، وعلى �س������وء منها �س������اأبد�

بدر��سة موجزة لها.

و�لو�قع ي�سري �إىل �أن �ل�ساعر قد �رت�سى 

أو قْل �سكاًل  لنف�سه يف هذه �ملجموعة لوناً.. �

جديد�ً من �لنظم..  هو �إىل �لنرث �أقرب منه 

�إىل �ل�سعر..  �إن مل �أقل نرث�ً فنياً كاماًل ولكنه 

نرث فن������ي جميل يف معظمه، فاإذ� بي �أرى �أن 

تيار�ً قوياً يهز كيان �ل�ساعر هز�ً عنيفاً، وهو 

يف غمرة هذه �لعا�س������فة �لهوجاء يحاول �أن 

يتلم�س طريقه �جلديدة عرب �حلياة و�ملجهول 

بعد �أن �أدرك �أن رحلته �سعبة �ملر��س، �سوف 

يخلق بعدها م������ن جديد وباأف������كار جديدة، 

أدو�ت������ه فهجوٌم  أم������ا ز�ده يف تل������ك �لرحلة و� �

متو��سل دون هو�دة على مدينته �ملغرقة يف 

�ملحافظة، فهو يح������اول �أن يحطم تقاليدها 

أ�سمالها �لبالية. وميزق �

و�ل�ساعر هنا ياأمل �أن ير�سم لنا �لطريق 

أيه( نحو م�س������تقبل �أف�سل �سو�ء من  )وهذ� ر�

�سلوب �ل�سعري، �أم من حيث �لعاد�ت  حيث �الأ

و�لتقاليد �لت������ي تقود مدينته يف طريق ذلك 

�مل�ستقبل.

ول�س������ُت هن������ا يف �س������دد �حلدي������ث عن 

ت�س������ويب �ل�س������اعر �أو عدمه فيما �رت�س������اه 

أنا هنا  أ�س������اليب و�أهد�ف، و�إنا � لنف�سه من �

بد�ع ومو�طن �ل�سعف فيما  بني مو�طن �الإ الأ

ورد يف جمموعت������ه من مقطوعات، وال يهمنا 

طار �خلارجي �لذي �سيغت فيه،  بعد ذلك �الإ

فلكل �س������يخ طريقته، و�إن كنت ال �أميُل كثري�ً 

�إىل ه������ذ� �للون �ملُغرق يف �لتحرر بالن�س������بة 

لل�س������كل �ل�س������عري، ومع ذلك ف������اإين �أعرتف 

خرين،  بانتهاء حريت������ي عندما تبد�أ حرية �الآ

وم������ا د�م هذ� �للون من �ل�س������عر، �لثائر على 

�لوزن و�لقافية، �لثائر على �ل�س������عر نف�س������ه 

خيلة م������ا يز�ل يف طور  فكار و�الأ �إال م������ن �الأ

�لتجريب و�إثبات �لذ�ت، وما د�م باإمكانه �أن 

يُعربِّ عن �ملو�س������وعات نف�سها �لتي عربَّ عنها 
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�للون �لقدمي، ولكن بطريقة �أخرى _وهذ� 

أي�س������اً_ فاإين �أرى �أن ياأخذ  ر�أي �س������احبه �

طريقه �إىل جمتمعنا كاأية حماولة قابلة للف�سل 

و�لنجاح، فاإذ� تقبَّلها �ملجتمع و�ن�سهرت يف 

بوتقت������ه فهذ� ح�س������ن، و�إذ� كان �لعك�س فهي 

�مل�س������وؤولة عن نف�س������ها و�نكفائه������ا، ويف كلتا 

�سلح قائمة  �حلالتني تبقى نظرية �لبقاء لالأ

ما قامت �حلياة،   ويبقى �ملجتمع هو �ملرجع 

ول و�الأخري يف �حلكم و�إ�سد�ر �لقر�ر�ت. �الأ

-2-
أننا خرجنا عن �ملو�س������وع بع�س  �أعتقد �

�ل�س������يء، فلنع������د �أدر�جن������ا �إلي������ه _و�لعود 

�أحمد_ لنع������د �إىل »�لت�س������كع و�ملطر«، �إىل 

حال مدينة �ل�ساعر �لو�قعية بكل �سخافاتها 

�لقدمي������ة، وكل منطلقها �حلدي������ث و�آمالها 

�لطموحة، وكيف �أن �ل�ساعر يحلم من خالل 

أ�س������لوبه �جلديد يف جمموعته هذه بو�س������ع  �

وىل لبناء مدينته �ل�س������اعرية فوق  �للبنات �الأ

ر�س  جبال �لقمر، لي�رضف م������ن عٍل على �الأ

�لرت�بي������ة �خلربة، وهو متكئ على هذ� �للون 

من �ل�س������عر �ملتحرر من ربقة عبودية ع�سور 

حمنط������ة، و�س������نني جافية مرملة ل������ن تعود.. 

فتعالو� معي نلتقط بع�س �لنماذج من �سوره 

ولوحاته �لتي ر�سمها لنا خالل رحلته �ل�ساقة 

تلك، ما د�مت �مليزة �لرئي�سة لهذ� �لنوع من 

�لنظم �ملتح������رر من �ل������وزن و�لقافية تتمثل 

باإف�س������اح �ملجال �أمام خميلة �ل�ساعر لياأتينا 

ب�سور وت�سابيه و�أ�س������باغ جميلة قد ال جند 

لها ما يو�زيها يف �ل�سعر �ملوزون يف كثري من 

حيان. �الأ

-3-
�أول م������ا يطالعن������ا يف هذ� �ل�س������دد تلك 

�لعبارة �لو�سفية �مل�سيئة �لتي تدخل �أعماق 

�لنف�������س �لب�رضية لتقف على ما يخاجلها من 

رغبات و�أفكار وذل������ك يف مقطوعة »خطوة 

حتت �ملطر« حيث يقول:

- )ال�شتاء يراهق يف اأع�شابي..

املدين���ة..  دروب  يف  اللي���ل  ه���رم  وق���د 

ثارة الرجال  بينما يرتفع النهد امل�شبوب لإ

يف طريقهم اإىل اخلمارات.. ذات الرطوبة.. 

والتثاوؤب.. والزفري..!(.

ف لها �ل�ساعر فنية  �سور جميلة حقاً وظَّ

وتكثيفاً عاليني للو�سول �إىل �لهدف �ملحدد.

و�ل�س������اعر يف معظ������م مقطوعات������ه ناقم 

على مدينت������ه �لتي تُغلُِّفها �لعاد�ت و�لتقاليد 

�لبالية، ونقمته هذه تبدو لنا من خالل ثالثة 

عنا�رض رئي�س������ة تكاد ال تخلو منها مقطوعة، 

وهذه �لعنا�رض �لرئي�س������ة �لثالثة �لتي �أم�سك 

بها �ل�س������اعر لتكون �سالحه يف هجومه على 

تلك �لتقاليد وهاتيك �لعاد�ت هي:

أة. 1- �ملر�

2- �لت�سكع.

3- �ملطر.

يف مقطوعة )فوق �رضير بارد( تهلُّ علينا 
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أي�ساً..   هذه �ل�س������ورة �جلميلة �

أة ال يحب  وه������و يخاطب �م������ر�

ذكر ��سمها قط فيقول:

ال���ذي  ال�ش���در  ذات  )ي���ا   -

امل�ش���اء..  الناف���ذة عن���د  مي���لأ 

على نهدك املعتد اأملح مدينتي 

ال�شه���وة..   تق�ش���م  العج���وز 

والتبغ..  والفلفل..

�ملتهالك  �ملمزق  وقمي�ُسكمِ 

ْدَفيك �لناعمني  طر�ف على رمِ �الأ

مل�س������ني يقت������ل جي�س������اً من  �الأ

�جلبناء..(.

أر�د �ل�ساعر من خالل  وقد �

هذ� �لتلميح �أن ي�سف لنا �لد�ء 

أر�د �أن  لن�س������ارع بجلب �لدو�ء، �

يحم������ل مطرقة كب������رية ويهوي 

بها على تلك �لعاد�ت وهاتيك 

ت �أر�س������فة  �لتقالي������د �لتي مالأ

�سو�رع �ملدينة �ملت�سابية �لتي ما ز�لت ت�سن 

بطال وال تعطيهم  فذ�ذ �الأ على �ل�س������عر�ء �الأ

�إال �لقلي������ل.. فيك�������رض بذلك تل������ك �لقماقم، 

وي������رى مدينته وقد لفها برد�ئه م�س������اءٌ حاملٌ 

جديد.

ومعظم مقطوعات �لديو�ن تدور يف فلك 

ه������ذ� �لهجوم �ملركز، ففي مقطوعة »�س������يء 

لل�س������اأم« نعي�س مع هذه �ل�س������ور �ملاأ�س������اوية 

�ل�س������احبة �لظالل ملدينة �ل�سمت، و�لتعب، 

و�ل�سياع:

والتع���ب،  ال�شم���ت،  مدين���ة  )ي���ا   -

ذابل���ة  زناب���ق  عن���دك  الن�ش���اء  وال�شي���اع.. 

م�شيات  تتنف����ض با�شتحي���اء وفت���ور.. يف الأ

ال�شاحب���ة تت�شاع���د التنهدات م���ن اأظلف 

بواب والنوافذ الفقرية.. يف الوقت الذي  الأ

ذرع الب�شة الظامئة.. تتحرك فيه الأ

يخر����ض �شجي���ج الرج���ال التافه���ني يف 

رة على املنعطفات..(. املقاهي امُل�شمَّ

ولعل اأحلى ما يف هذه املقطوعة قوله:

نه���ا زانية..  )م���رًة ُقتل���ْت امراأة حل���وة لأ



103

قراءة يف اأعمال اإ�شماعيل عامود ال�شعرية

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

وعندم���ا اأخرجوا اخلطيئ���ة منها.. وجدوا 

اإن�شانًا ي�رسخ(.

و�ملدينة �ملق�س������ودة هن������ا يف مقطوعات 

�ل�س������اعر ه������ي، مدينة دم�س������ق ذ�ته������ا �لتي 

عا�س فيها ردحاً من �لزمن، و�لتي ثار �س������د 

تقاليده������ا وعاد�تها، وكّر�������س هجومه عليها 

قا�س������د�ً من ور�ء ذلك �لعامل �لعربي باأكمله، 

وقد ورد ذلك يف مقطوعة له بعنو�ن: »�حلب 

جر��س« حيث يقول: و�الأ

)يا ليايل املطر والت�شكع..

يا دم�شق التي اأبنيها يف قلبي..(.

وال ين�س������ى �ل�س������اعر نكب������ة �لع������رب يف 

و�س������مة  فل�س������طني، ففي مقطوعة »يافا و�الأ

�حلزينة« نر�ه يغمز من طرف خفي كعادته، 

أ�س������باب تلك �لنكب������ة من خالل  وي�س������ري �إىل �

�سور.. جّد جميلة.. حيث يقول:

اللي���ل،  ل�شو����ض  يغتال���ه  )وطن���ي   -

عة.. كيا�ض امل�شمَّ والدراهم، والأ

الربغ����ض..  اأعمان���ا  م���ا..  زم���ان  من���ذ 

و�رّسدتنا اجلرذان.. فلحقتنا اللعنة..

فاق���ني حان���ة بل  خيامن���ا ن�شبناه���ا للأ

ر����ض لن���ا.. واملذي���اع م���ا ي���زال  خم���ور.. الأ

يبيعنا لل�شابلة يف و�شح النهار..

ي���ا وطني.. ي���ا اأثمن من قل���ب حبيبتي 

ن..(. التي ترقد يف مدعها الآ

أر�د �ل�س������اعر هن������ا �أن يربط بني  وكاأنا �

�لنكبة وبني تقاليد �ملدينة �لبالية �لتي كانت 

أ�س������باب تلك �لنكبة ليجعلنا نوؤمن  من بع�س �

معه يف نهاي������ة �ملطاف ب�رضورة حتطيم تلك 

�لعاد�ت و�لق�ساء عليها ق�ساء مربماً..

ويعتقد �ل�س������اعر باأنه �س������ريفع جمده من 

خ������الل ذلك �لتحطيم وتل������ك �لثورة �ملوجهة 

�س������د بلده، فرن�ه يقول يف مقطوعة بعنو�ن 

»منك.. �ساأرفع جمدي«:

- )من���ك اأيته���ا املدين���ة ال�شم���اء �شاأرفع 

مدي.. دون �رسط اأو م�شاومة..(.

وقد �أعجبتن������ي هذه �ل�س������ورة �جلميلة 

�لت������ي يهاجم فيها �ل�س������اعر فيم������ا يهاجم.. 

أولئك �لذين يبيعون بلدهم ووطنهم يف و�سح  �

�لنهار فيقول يف مقطوعة عنو�نها »مدينتي 

و�حلنني و�لت�سكع«:

- )م���كان �رسيحي يج���ب اأن يكون قرب 

النهر..

اأجمل منظر فيه���ا.. اأن اأراِك ت�شتحمني 

الت.. بل �رساويل ول حمَّ

احلقيقة اأن اأجدِك هكذا..

الذي���ن  م���ن  ال�رساح���ة  تعلم���ت  ين  لأ

باعوَك يا بلدي..(.

أو�فق  فكار �لتي مل تعجبن������ي وال � أم������ا �الأ �

�ل�س������اعر عليها مطلقاً، فتلك �لتي وردت يف 

مقطوع������ة بعنو�ن: »�أغنية �حلانة �خل�رض�ء« 

أولئك �لذين ماز�لو�  وفيها يهاجم �ل�س������اعر �

أوز�ن������ه وقو�فيه  يوؤمن������ون بعم������ود �ل�س������عر و�

فيقول:
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اأولئ���ك  يحتم���ل  يع���د  مل  )قلب���ي   -

من���ي  ويطلب���ون  اجلبن���اء،  املحنط���ني 

الق�شائ���د الهند�شي���ة الت���ي ه���ي اأط���ول من 

املق���ت وليايل ال�شج���ون الرطب���ة.. هوؤلء.. 

كم اأمقتهم عندما يفكرون باحلروب واأيام 

النت�شار..(.

ال يا �أخي »�إ�س������ماعيل«..  فلكل �إن�س������ان 

أيه، ال �سيما و�أن حرية �لفرد يجب �أن تنتهي  ر�

خرين، ي�ساف �إىل ذلك  عندما تبد�أ حرية �الآ

�أن �أح������د�ً من ه������وؤالء )�ملحنطني �جلبناء( مل 

يحاول �أن يقف يف طريق جتربتك �جلديدة 

ليح������د لك من حريتك حتى ترد له �ل�س������اع 

�ساعني.

تل������ك هي لقطات موج������زة لبع�س �أفكار 

ن  ألو�نها.. و�الآ هذه �ملجموع������ة و�س������ورها و�

وقد �س������ارفت در��ستها على �النتهاء �أال يحق 

لنا �أن نطرح هذ� �ل�سوؤ�ل:

أنه ُخلق  - هل حقاً ما قاله �ل�س������اعر من �

أتى باأفكار و�أ�س������باغ جديدة،  من جدي������د، و�

وبنى مدينته �ل�س������اعرية ف������وق جبال �لقمر 

ر�������س �لرت�بية �خلربة، وهو  لي�رضف على �الأ

متكئ على هذ� �لنوع من �ل�سعر �ملتحرر من 

ربقة عبودية ع�س������ور حمنطة، و�سنني جافية 

ُمرملة لن تعود؟!..

عن������ه  جاب������ة  �الإ �س������نرتك  م������ا  ه������ذ� 

للم�ستقبل..!.

-4-
أ�س������عار  أم������ا يف جمموعته �ل�س������عرية )� � -

من �أجل �ل�س������يف( فاإن �ل�س������اعر »عامود« 

يتابع �ل�س������عي و�لطو�ف يف فلك �لق�س������يدة 

�لنرثية من حيث �ل�سكل �ل�سعري، وقد ق�سم 

تية: ق�سام �لثالثة �الآ جمموعته تلك �إىل �الأ

أ�س������عار من �أجل �ل�سيف..  وقد �سم  � -1

هذ� �لق�سم )27( مقطوعة.

2- �أغني������ات �س������احبة.. وقد �س������م هذ� 

�لق�سم )63( مقطوعة.

3- مع �لرت�نيم.. وقد �س������م هذ� �لق�سم 

)46( مقطوعة.

فم������اذ� قدم لنا �ل�س������اعر من خالل تلك 

�ملقطوعات �ملئة و�ل�ستة و�لثالثني..؟.

�لو�قع ي�س������ري �إىل �أن �ل�س������اعر حاول من 

خالله������ا _كعادته_ �ل�س������فر باجتاه �آفاق 

ن �سعرية جديدة.. ومر�فئ مل تخطر ببال  ألو� و�

�رض�ع، وكله �أمل بالتقاط �سور خا�سة مميزة 

أو ُق������ْل جتارب عاطفية  من خالل جتربة.. �

�س������قية مّر بها ذ�ت �س������يف وذ�ت خريف.. 

فمزجه������ا _م������ن خالل عفوي������ة حمببة_ 

بعنا�������رض �لطبيع������ة �حلالية من مو�س������يقى 

أل������و�ن.. وهذ� ما دع������اين للتوغل  وظالل و�

�أكرث فاأكرث يف �آفاق �ل�ساعر �خلا�سة و�لعامة 

بر�ز مدى تفاعله مع ذ�ته.. وبالتايل �إبر�ز  الإ

ن�س������انية على حد �سو�ء..  هويته �لذ�تية و�الإ

هذه �لهوية �لتي جعلتني �أطلق عليه يف نهاية 
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�ملطاف.. لقب )�س������اعر �النفالت و�ل�سوفية 

�ملرتعة بالرومان�سية(.

أر�ه �أن �ل�س������اعر عامود )�لذي  و�ل������ذي �

ر�فقُت م�س������رية حياته �ل�س������عرية منذ مطلع 

�ل�ستينات وحتى �ليوم( �ساعر مطبوع.. يلوب 

ألو�ن  دوماً عن �س������ور ومف������رد�ت وتر�كيب و�

ومو�سيقى معينة.. تنا�سب مقا�س مو�سوعاته 

ن�س������انية �ملُنتقاة، وتالئم توترها  �لذ�تية و�الإ

أبعاده������ا.. تلك �ملو�س������وعات �لتي  و�س������فاء �

كان وم������ا ي������ز�ل يتفاعل معه������ا، ومن خالل 

أتونها �حل������ار منذ �أربعني  معطياته������ا، وعرب �

أو يزيد. عاماً �

و�إذ� كان������ت جودة �ل�س������عر تكمن _بعد 

أدو�ت������ه وفنِّيته_ يف  �لتمك������ن طبع������اً م������ن �

�سدق عاطفة �ل�س������اعر و�إن�سانيته.. وكذلك 

يف مد�ر�ت������ه �ل�س������مولية �لتي ي������دوُر فيها.. 

فاإن �ل�س������اعر »�إ�سماعيل عامود« كان و�حد�ً 

من قلة يف ه������ذ� �لقطر عرفْت كيف ترُتجم 

�سعورها �ل�سخ�سي �ل�س������ادق.. و�أحا�سي�سها 

أن�س������ام حياتية من  افة.. �إىل � �ل�س������مولية �ل�سَّ

بها �سحر�ً �أرقَّ من  خالل مقطوعات ر�ح يُذوِّ

جفٍن يعلِّم �لغزل:

اللي���ل  �شتذكري���ن  اإن���ِك  يل:  )قل���ت   -

والنجم���ة املتاألق���ة.. وق���د اأ�شن���دت خده���ا 

توم���ئ  وراح���ت  زرق..  الأ اجلب���ل  ذروة  اإىل 

اإلين���ا بربيقه���ا امُلْذَهب الف���رح.. وتهتف لنا 

ب�شوئها الرائع العجيب.. وت�شقط النجمة 

خل���ف اجلب���ل.. ويرتع�ض خيال���ِك من هول 

الرحيل والفراق.. فتهم�شني يل:

)اأحق���ًا �شينته���ي ال�شي���ف ي���ا حبيب���ي( 

�ض)7(.

�أما �ل�سور �لتي منحها �ل�ساعر �لكثري من 

ت  الأ روحه �ل�سفافة و�س������عوره �ملرهف.. فتالأ

ها قنديل جميل �س������يغ  ك�س������موع حاملة �س������مَّ

بكامله م������ن »�لكري�س������تال« �لز�هي.. فبدت 

�أ�سابع  كاأ�سد�ء �س������يمفونية �رضقية �سنعتها 

فنان ماهر يف ليلة �س������اخبة حارة من ليايل 

متوز.. �متزج فيها �ل�سوق بالو�سل.. و�حلياء 

�لُع������ذري بالطبيعة  بال�رض�ح������ة.. و�حل������ب 

�لعا�سقة �ملغناج:

- )ال�شمت يتعرى يف احلديقة الغافية 

فوق ال�شفح..

�شج���ار تبدو اأك���ر اإ�رساقًا وهي حتلم  الأ

بالهدوء.. 

التغري���د  ع���ن  �شكت���ت  البلب���ل  حت���ى 

لرتنو.. منتظرًة مرورك اإىل..

ق بغدائر ال�رسو اخلالد »عرزالِك« امُلعلَّ

ت�ش���ج  امُلَوقع���ة  خطوات���ِك  مو�شيق���ى 

�ض.. باأ�شواق الورد امُلتعرِّ

ماذا فعلت باحلدائق يا حلوة..؟..

يف  البلب���ل  اأ�شكت���ت  اأحل���ان  اأي���ُة 

ع�شها..؟..

ت �شكون املنحدرات..؟.. اأيُة قوة عرَّ
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للقب���لت..  ع����ضٌّ  املعل���ق  و»عرزال���ِك« 

)�ض14(

لقد كانت معظم مقطوعات �ل�ساعر تركز 

�إىل عو�مل رئي�سة ثالث )�خلريف _�ملطر 

_ظو�هر �لطبيعة �ملكانية(، و��س������تناد�ً �إىل 

أنغامه على قيثارته  هذه �لعو�مل �أخذ يوقع �

�لندية.. وعرف بفنية و��سحة �ملالمح كيف 

نغام.. فكانت ح�س������يلة  يُز�وج بني تل������ك �الأ

�لتطو�ف �ألف �سيد ثمني:

الدالي���ة  حت���ت  جتل�ش���ني  )راأيت���ك   -

املرتع�شة باألوان اخلريف..

تن�شجني لِك قمي�شًا من ال�شوف..

ت�شتقبل���ني به ال�شتاء الق���ادم من �شوب 

البحر..

وكنِت ترتنني باأغنية حاملة..

والظلل ترتع�ض فوق مل�شِك الرائع..

�شحاب���ة  اأ�شغ���ُر  اآنئ���ٍذ  ب���ِك  م���رْت  لق���د 

رع�شاء..

نظرِت اإليها واأنت وجلة.. وهتفِت يل:

ج���اء اخلري���ف ي���ا حبيب���ي.. ج���اء..( . 

)�ض12(

�أما يف مقطوعته »�س������حارير فقد بد� يل 

م������ن خاللها »المرتيناً« �آخر.. وبخا�س������ة يف 

خري �لذي جرى بينه وبني �حلبيبة  �حلو�ر �الأ

و�لذي يُ�س������به �إىل حد ما حو�ر »المرتني مع 

�لبحرية« �إثر ذهاب »جوليا«:

- )ال�شب���اب يرمتي عل���ى �شفائر ال�رسو 

هذا ال�شباْح..

حت���دوه مو�شيق���ا الع�شاف���ري املتطاي���رة 

فنان..  على الأ

م���ن  �رسب���ًا  تتاأمل���ني  حل���وة  ي���ا  وكن���ت 

ال�شحارير يغيب رويدًا..

فق البعيْد.. رويدًا يف الأ

والتفتِّ نحوي..

يف  ترتق���رق  احل���زن  دمع���ة  كان���ت 

عينيك..

قل���ت يل: اأهك���ذا احلي���اة.. تزج بن���ا اإىل 

املجهول..؟!.

اأهكذا �شنم�شي بل عودة يلفظنا الليل 

يف عامل غريْب..؟!.

للري���ح  ون���رتك  �شنف���رتق..  اأحق���ًا 

�شذانا..؟!.

�شحاري���ر اخلري���ف يف �شب���اب  وغاب���ْت 

ال�شهول..!(. )�ض 18(

لق������د كان �ل�س������اعر وم������ا ي������ز�ل يرى يف 

�خلريف �سقيقاً �آخر لقلبه �ملتعب، وما �لتعب 

�لذي الزمه نتيج������ة جتارب حياتية عاطفية 

معينة.. �إال لكونه �أ�سيب ذ�ت يوم بخيبة �أمل 

أة �لتي مل ت�ستطع �أن تبقى  مريرة يف حبه للمر�

معه يف قمته �لوردية بعد �أن رفعها �إىل تلك 

�لقمة ذ�ت يوم:

- )�شاأرفع���ِك اإىل قمت���ي الوردي���ة اأيته���ا 

تني ذات يوم.. املراأة التي اأحبَّ
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وهجَرتني ذات يوم..

ولكن���ي اأخاف عليِك م���ن رياح القمم يف 

ال�شتاء..

والت���ي ته���ب دائم���ًا م���ن قلب���ي املطه���م 

ِة احلبِّ الكبري..(. )�ض34( باأعنَّ

ولع������ل مقطوع������ة �لفار�������س بالرغم من 

ق�رضها، و�لتي �أوردها �ل�ساعر يف ق�سم _

غنيات �ل�ساحبة_ متثل لوحة من �أجمل  �الأ

لوحات �ملجموعة، ملا فيها من فنية مدرو�سة 

ومكثفة:

ي.. - )على دربي خيال فار�ض ُيغنِّ

ويف �شدره تدق طبول املجد..

بينم���ا تقهقه يف احلان���ة البعيدة امراأة 

ذات جديلة فاحمة..

ونهدين بارعني بالتحدي.. والتمرد..( 

)�ض 35(

وقد كان �س������عور �حلزن يالزم �ملجموعة 

كظله������ا، وما تك������ر�ر )�خلريف و�ل�س������حر�ء 

و�لقبور و�ل�سحوب و�لكاآبة( �إال تعبري �سادق 

عن ذلك �ل�سعور �ملُقيم:

- )كم اأحبَك اأيها الوجه احلزين..! 

اأم���ا الري���اح فاإنه���ا تغن���ي �شحوَب���َك اأيها 

الوجه احلزين..!.

قلبي �شحراء بل واحاْت..

كم متطره الرياح ال�شتائية يف نغم قا�ض 

مرير..؟.( )28(

- )قلبي كمقربة بل اأ�شوار..

ك���م دفن���ت فيه���ا اآم���ال كث���رية وكبرية.. 

عُت اإليها اأماٍن عديدة.. وكم �شيَّ

اأم���اين..!(.  وب���ل  اآم���ال..  ب���ل  ورجع���ُت 

)�ض52(

- )اأيته���ا ال�شاقي���ة ال�شق���راء.. َهبين���ي 

ال�شدو والكاآبة..!( )�ض39(

ن�س������ام  وال تخل������و �ملجموعة من بع�س �الأ

�ل�س������وفية، وبخا�س������ة يف مقطوعة »�سالة« 

�لت������ي ر�ح يوؤكد يف �آخره������ا هويته �حلزينة 

وم�ساره �حلزين من جديد:

- )ربِّ اأطفئ جذوة م�شاعري لكي يقول 

النا�ض عني ..

؟!(.  اأي���ن..  احلزي���ن..  ال�شاع���ر  اأي���ن 

)�ض43(.

كما ال تخلو �أي�ساً من بع�س �لرياح �لثائرة 

عل������ى �ملجتم������ع وتقاليده ون������درة �لعو�طف 

�حلقيقية فيه:

باتْك.. - )ال�شاعر رامبو.. اأفق من �شُ

باأرجلن���ا  لن���دّق  مع���ي..  وتع���ال 

احلافياْت..

�شاح���ات العواطف ل���دى �شع���راء القرن 

الع�رسيْن..(. )�ض40(

ويف مقطوع������ة »�لنا�س« ن�س������ل �إىل ذروة 

ثورته على �ملجتمع:

- )النا�ض يف مدينتي يف خَدٍر عميق.. 
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يزحف الك�شل اإىل م�شاعرهم كل يوْم..

ون اأفكارهم  فيجل�شون جماعات يج���رتُّ

القدمية..

ومي�شغون التبغ والذكرياْت..

ل �شيء يهزهم.. ل �شيْء ..

وه���م  اخلرافي���ة  احلكاي���ات  يغزل���ون 

�شعداء فرحنْي..

قلوبه���م..  عوا�ش���ُف  ته���ب  فمت���ى 

متى..؟..

ومت���ى مُيطرهم ال�شت���اء بوابل من مائه 

الغزير..

ومتى ُت�رسق �شم�ض ربيعهم الدافئْة..

ب���داع..  الإ باأزه���ار  حقوله���م  وترف���ل 

متى..؟(. )�ض51(

خري من �ملجموعة  ويف �لق�سم �لثالث و�الأ

�لذي يحمل ��س������م )�لرت�نيم( �لتي هي عبارة 

ع������ن جمموعة من �حل������و�ر�ت بينه وبني من 

يحب حين������اً.. وبينهما وبني عنا�رض �لطبيعة 

حيناً �آخر.. و�لتي تدور جميعها على ل�س������ان 

�ل�ساعر عرب  �لعا�س������قات �لالتي �س������ادفهن 

رحلته �حلياتية �لطويلة.. �أقول:

يف هذ� �لق�س������م نرى �ل�س������اعر وقد ذوَّب 

نف�س������ه من خالل حبه يف بع�س �لرتنيمات.. 

وبخا�س������ة يف �لرتنيمة »�لتا�سعة و�لع�رضين« 

ربعني« حيث يقول  و�لرتنيمة »�خلام�س������ة و�الأ

على ل�سان �إحد�هن:

- )ك���م اأمتن���ى اأن اأك���ون ذل���ك الع�شف���ور 

قَف على بابَك.. وري لأ الدُّ

واأملأ داَرك بزقزقاتي..

كم اأمتنى لو اأنني تلك النجمة اللمعة 

يف ليلَك املدلهم..

�شع���اب  يف  النم���رية  ال�شاقي���ة  وتل���ك 

ال�شفح..

حمل���َك اإىل  وذل���ك ال���زورق ال�شك���راِن لأ

جزر بعيدة وراء اخليال واملجهول..!

درَك مدى  ك���م اأمتنى لو اأنن���ي اأن���َت.. لأ

حبَك يل يا من اأحب..!(. )�ض73(

عرو����ض  ل���َك  كن���ُت  ل���و  متني���ُت  )ك���م   -

م�شيات الدافئة.. الأ

وىل.. كي حتلم فيها حلم الليلة الأ

ك���م متني���ت اأن اأك���ون ل���َك.. اإذْن لرحلُت 

معَك يف زوارق البنف�شج..

اإىل �شواطئ ع�شٍق عذراء.. مل يحلم بها 

حتى خيال العباقرة ال�شعراء.(. )�ض84(

أ�س������عار  تلك هي جولة هادئة يف بحرية »�

م������ن �أجل �ل�س������يف« و�آفاق �س������احبها �لذي 

و�س������حها بعامل من �لهدوء �حلامل و�لرومان�سية 

�ل�سوفية �ملحببة.

و�إذ� كان يل م������ن كلم������ة �أخ������رية حوله������ا 

فهي ح�س������ن تفاعل �ل�س������اعر �لكامل لدرجة 

�لذوبان.. مع من يحب ومع عنا�رض �لطبيعة 

�لتي �ت������كاأ على مفرد�تها �جلمالية ب�س������كل 
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جيِّد ليُعربِّ عن حاالت نف�س������ية خا�س������ة به.. 

�سعاره وملن يحب �لكثري من  وبذلك �س������من الأ

أن�س������ام �حلياة.. فاأتْت مقطوعاته لها نكهة  �

حالي������ة.. وظالل متوج باحل�س������ن و�لعطر.. 

و�حلب و�ل�سحر.. و�لكحل و�أحمر �ل�سفاه.. 

.. و�لليلك.. و�ليا�سمني. و�أطو�ق �لفلِّ

- �أما يف جمموعته �ل�سعرية )�لكتابة يف 

دفرت دم�س������ق(، فاإن �لقارئ لها ي�س������تطيع �أن 

يتلم�س _وبكل و�س������وح_ خيط �الغرت�ب 

بال�س������وق  �ملم������زوج  �لد�خل������ي و�خلارج������ي 

و�حلنني، هذ� �خليط �لذي يرتجمه بو�سوح 

تام ع�سقه �لالحمدود ملدينة دم�سق.. )�سو�ء 

أم  أة.. � أم �ملر� أكان �ملق�س������ود بها �ملدين������ة.. � �

�لوطن(، و�لتي يحلو له �أن تكون )ليالهُ( على 

نثى يف  �لدو�م، وبالتايل فاإنه يعطيها دور �الأ

�أكرث من ق�سيدة �أو جمموعة.

يل������ي هذ� �خلي������ط مبا�رضة خي������ط �آخر 

ال يق������ل عنه و�س������وحاً.. و�أعن������ي به جتديد 

حماولة �ل�سفر �ل�سعري باجتاه مر�فئ و�آفاق 

جديدة ولو عل������ى جناح �حللم و�خليال، وما 

أ�س������فارهم �خليالية من �أجل  �أكرث �ل�سعر�ء و�

�لو�سول �إىل )مدنهم �لفا�سلة( �لتي تر�سمها 

خميلة كل و�حد منهم ح�سب موروثه �لفكري 

ألو�ن  وتطلعاته �مل�س������تقبلية.. وط������ول باعه و�

أوتار قيثاره..!. ير�عه.. وقوة جناحه و�

كما وي�ستطيع �لقارئ �أن يكت�سف ب�سهولة 

و��س������حة حماول������ة �ل�س������اعر تعميق م�س������اره 

و�جتاهه �لذي �رت�س������اه لنف�س������ه عن قناعة 

تامة، �س������و�ء من حيث �ل�س������كل �ل�سعري.. �أو 

من حيث �مل�س������مون و�ملو�س������وعات.. �أو من 

حيث طبيعة �ل�سياغة �لفنية و�لتعامل بروح 

جدي������دة مع �للغة من خالل تفجري �لطاقات 

أ�س������كال  �لكامن������ة يف مفرد�ته������ا بغية توليد �

جدي������دة لل�س������ياغة تنا�س������ب روح �لع�رض.. 

أبناء �لقرن �لع�رضين..!. و�أذو�ق، �

لقد �س������مت ه������ذه �ملجموعة �ل�س������عرية 

�إحدى وع�رضين ق�س������يدة ومقطوعة موزعة 

�سكال �ل�سعرية �إىل ما يلي: ح�سب �الأ

- ثالث ق�س������ائد عمودية )يا مو�س������يقا 

�ل�سحارير _ريف _�أوغاريت(.

- خم�س ق�س������ائد تفعيلية )تدوينات يف 

�لذ�ك������رة جلبل �ل�س������يخ _�أغنية ربيعية �إىل 

دم�س������ق _كتابة على ورقة ريفية _ �أغنية 

�إىل �لفر�ت _ �لبحر(.

- ثالث ع�رضة ق�س������يدة نرثية: )تدوينات 

�س������جار _ ورق������ة �لقم������ر _  يف رت������ل �الأ

�لدخول �إىل م�رضحية �لده�س������ة _ �خلروج 

من مقا�س������ري �حللم _ ح�سور يت�سوع _ 

بحار  �سجار -تد�خل _ �الإ �لتطيب بعبق �الأ

أتعاب _ قمر  زرق _ � يف ج�سد �ل�سوت �الأ

فكار _  �حلب �أنت _ دم�س������ق �لقلب و�الأ

طفال دم�سق(. �سجيج حار يف �ملدينة _ الأ

أو �له������دف �لعام لهذه  فم������ا هو �خل������ط �

�لق�سائد جمتمعة..؟..
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وهل متكن �ل�ساعر بو��سطتها من �لكتابة 

يف دفرت دم�سق حقاً..؟.

-6-
�لو�قع ي�س������ري �إىل �أن �ل�ساعر »�إ�سماعيل 

عامود« ما يز�ل يبحث عن »مدينته �لفا�سلة« 

عرب �لتناق�س������ات �لتي ما ز�لت جاثمة على 

ثرية )دم�س������ق( �لتي يرمز  �س������در مدينته �الأ

نثى كما �س������بق وذك������رت، وهو خالل  لها باالأ

رحلة �لبحث تلك عن هدفه �لكبري ي�سطدم 

أو ُقْل �لع�سي  بالكثري من تلك �لتناق�سات.. �

�ملو�س������وعة _ عن ق�س������د �أو عن غباء _ 

�أمام �لعجالت �ملتقدمة �إىل �ملحطة �لهدف، 

أكانت تلك �ملحطة �جتماعية �أو قومية  �سو�ء �

ر لنا _  �أو ح�س������ارية، وبالتايل فاإنه ي�س������وَّ

وبطريقته �لرمزية �خلا�سة _ �ل�رض�ع بني 

أو ما هو كائن.. وبني ما يود �ل�ساعر  ما كان �

نَُق������ْل �ل�������رض�ع ب������ني �لو�قع  أو لمِ �أن يك������ون.. �

حالم. و�الأ

ذلك �أن �ل�س������اعر عندما ي�سطدم بو�قع 

مرير، فاإنه يجد نف�سه �أمام طريقني ال ثالث 

لهما:

حباط �لذي يوؤدي به  ول: طريق �الإ _ �الأ

�إىل �لنكو�س و�الرتد�د �إىل �لور�ء عرب �لزمان 

أو  �ملا�س������ي.. وروؤ�ه بحثاً عن جنة مفقودة.. �

و�حة �سائعة ين�سج منها عامله �لوهمي.

قد�م �لذي يوؤدي به  _ و�لثاين: طريق �الإ

مام عرب �لزمان  �إىل �ملغامرة و�لرحيل �إىل �الأ

تي لي�س������ت�رضف �مل�ستقبل.. ومينح �لروؤى..  �الآ

ف�س������ل  ويتجاوز �لو�قع وهمومه �إىل �لعامل �الأ

�ملن�س������ود. ويف كال �حلال������ني تاأخذ �مل�س������افة 

بني �حللم و�لو�قع يف �الت�س������اع حتى ت�سبح 

هوة عميقة تفر�س على �ل�س������اعر �إح�سا�س������اً 

بالوح�س������ة و�لقهر و�لنف������ي وعبثية  د�ئم������اً 

�النتظار، يدفعه �إىل �ل�سفر و�الغرت�ب يف كل 

�الجتاهات.. وع������رب �لزمان و�ملكان لتحقيق 

يجابي �لر�ئ������د.. �لفاعل �ملُنْفعل يف  دوره �الإ

�حلياة و�ملجتمع:

- )يف عي���د الع���ام اجلدي���د.. اأحتف���ل.. 

عل���ى  املنف���ردة  غرفت���ي  يف  �شه���رة  قي���م  اأُ

في���ه  ���ُل  هَّ يرَتَ ال���ذي  الوق���ت  يف  ال�شط���ح.. 

خرون.. الآ

ثم ي�شحكون..!(.

❁    ❁    ❁

���لت  خيُّ والتَّ ال�شجي���ج  مدين���ة  )ي���ا 

الباهتة.. الطافية فوق نهر املجرة..

اأب���دًا يف مقا�ش���ري  اأيته���ا امل�شاف���رة  اأن���ِت 

احللم..

���ُب بعب���ق غاباِت���ِك.. اأع���رُب ملكوت  اأتطيَّ

�شجار.. الأ

ثم اأدخل �شلة الع�شْق..!(.

❁    ❁    ❁

�إن خيط �الغرت�ب �لد�خلي و�خلارجي، 

وكذلك خيط �ل�سفر باجتاه �ملدينة �لفا�سلة 
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�لت������ي يحلم بها و��س������حان ج������د�ً يف هاتني 

�ملقطوعتني، �أما يف مقطوعة )دم�سق �لقلب 

فكار( فاإن �حلب �لذي يجمع بني �ل�ساعر  و�الأ

و�ملدينة �لرمز يو�سلهما يف نهاية �ملطاف �إىل 

درجة �الن�س������هار �لتام ببع�س������هما �لبع�س.. 

كيف ال يكون ذلك.. وهي بالن�سبة له �لقلب 

فكار جمتمعة..؟: و�لعني و�الأ

- )يقولون: املطر عطر ال�شماء.. واملراأة 

ر�ْض.. عطر الأ

فمن اأنِت يا حبيبتي بينهما..؟..

فكار..  ي���ا دم�شُق القل���ب.. والع���ني.. والأ

اأنِت..!(.

ومن �أجل دم�س������ق �لت������ي تعي�س يف �أعمق 

�أعماق������ه، وتاُلزمه كظل������ه يف حلِّه وترحاله، 

يحب كل �س������يء فيها.. كل �س������يء.. مفرد�ت 

�لطبيع������ة �جلمالية �حلالية.. �حل�س������ناو�ت 

�لتي �رت�س������ى �ل�ساعر لنف�س������ه و�حدة منهن 

أ�سار �إليها بو�س������وح تام يف ق�سيدة بعنو�ن:  �

)يا مو�سيقا �ل�سحارير( �لتي يقول فيها:

من اأجل عينيِك يجري الغيُم واملطُر

يا كرمة يف جبال الريح تنت�رُس 

ما رحُت اأُم�شُك قلبي عن مفاتنها

اإل احتواين يف درب ال�شذا قمُر

قد جئُت اأ�رسب وجهًا ُمْنَعمًا َفِتنًا

َهُر ى ال�شفُح والنَّ يف غوطتيِك.. فغنَّ

اأُكابده ًا  همَّ يا  ال�شام..  غ��ادَة  يا 

هل يل بعينيِك كوٌخ فيه اأنتظُر..؟

ولئن حمل������ْت هذه �لق�س������يدة �لعمودية 

أورْدتُها  ومقطوعات �لق�س������ائد �لنرثية �لتي �

ألو�ن وظالل �ل�س������عر يف  قبله������ا �لكثري م������ن �

�س������ياغتها، فاإن ق�س������يدة )�س������جيج حار يف 

�ملدين������ة( �لت������ي تاألفْت من خم�س������ة مقاطع، 

لو�ن و�لظالل.. وحتى  كانت تفتق������ر لتلك �الأ

�ل�س������ياغة، وهذ� م������ا جعلها تق������رتب كثري�ً 

ى �إىل هبوط  أدَّ م������ن �لنرث �لعادي، وبالت������ايل �

م�س������تو�ها �لفني ب�سكل و��سح وملحوظ عن 

بقية ق�سائد ومقطوعات �ملجموعة.

-7-
�أما فيما يتعلق بالق�س������ائد �خلم�س �لتي 

������عة  �عتم������د فيها �ل�س������اعر )�لتفعيلة �ملُر�سَّ

بالقافي������ة �مللونة( �س������كاًل له������ا، فقد �خرتُت 

للق������ارئ هذه �لنماذج من بع�س ق�س������ائدها 

�س������َعُه يف �لعامل �لكلي لل�س������اعر )عامود(،  الأ

نَُه  مكِّ و�س������من �إطار�ته جميعاً.. وبالت������ايل الأُ

من �أخذ �ل�س������ورة �لو��سحة �لكاملة باألو�نها 

�ل�س������كلية �لثالث������ة )�لق�س������يدة �لنرثية _ 

�لق�س������يدة �لعمودية _ ق�س������يدة �لتفعيلة( 

عن �ل�ساعر:

- )اإْن كنَت ُتريد املعرفة امُلثلى للثلْج

يف اجلبل العايل.. جبل الوهْج

اجلب���ل  يف  طلئعن���ا  هن���اك  ُتنبي���ك 

وْج( الأ



112

قراءة يف اأعمال اإ�شماعيل عامود ال�شعرية

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

من ق�س������يدة: تدوينات يف �لذ�كرة جلبل 

�ل�سيخ.

هداب.. عمق ال�رسِّ يف  - )فيا ريفي���ة الأ

�شاريِن ُهدب التَّ

لي���ل  يف  ال�شع���ر  كل  ال�شع���ر..  وروُح 

الب�شاتني( 

من ق�سيدة: كتابة على ورقة ريفية.

- )فراُت.. يا فراْت..!

َد احلياْة يا نهَرنا احلبيَب.. يا ُمدَّ

ي���ا غَدن���ا اخل�شي���َب.. ي���ا ُمعب���َئ الربيع 

دى بالنَّ

ودْدُت.. لو �شممُت يف رحابَك املدى(.

من ق�شيدة: اأغنية اإىل الفرات.

❁    ❁    ❁

- )ه���و البح���ر.. م���دي ذراعْي���ِك.. اأعرْب 

ج�شور التلقي

واأجت���ْز �شواط���َئ ح�شن���ِك قب���ل انطفاء 

النهاْر

وبدء امل�شاْر..!(. من ق�شيد البحر

به������ذ� �لعبور جل�رض �لتالق������ي.. و�جتياز 

أنهى  �س������اطئ �حل�س������ن قبل �نطفاء �لنهار.. �

عام������ود(  )�إ�س������ماعيل  �ل�س������اعر  �ل�س������ديق 

جمموعته �ل�سعرية �ل�ساد�سة )�لكتابة يف دفرت 

دم�سق( بعد �أن �أدىل دلوه بني �لدالء.. فر�سم 

لتل������ك �حلبيبة �لعديد من �للوحات �ملتفاوتة 

�جلودة و�جلمال..

ولكنه������ا يف جمملها لوحات رومان�س������ية 

يرت������اح له������ا �لقل������ب.. وي�س������تجمُّ عنده������ا 

�خلي������ال.. كما فر�س يف دروبه������ا �لكثري من 

زهار.. ومل يكتف بذلك..  ر�د و�الأ �س������الل �لومِ

ب������ل فرط يف خمدعها �حلل������م بع�س عناقيد 

�سكال  قمار.. بغ�س �لنظر عن �الأ �لنجوم و�الأ

ر( فيها تلك �للوحات و  �ل�س������عرية �لتي )�أطَّ

زهاْر.. وهاتيك �لنجوم و�ل�سمو�س،  ر�د و�الأ �لومِ

قماْر..!. و�الأ

-8-
تلك هي ق������ر�ءة مكثف������ة يف �أهم �أعمال 

�ل�ساعر »�إ�س������ماعيل عامود« �ل�سعرية، وُكلِّي 

ْقُت �إىل �إلقاء بع�س �حلزم  �أمل �أن �أكون قد ُوفِّ

�ل�س������وئية �لكا�س������فة عليها، �لتي ت�ساعد يف 

ُل �ملفاتيح �لرئي�سة  فهم عامله �ل�سعري، وتُ�سكِّ

وىل لدخول طق�سه �ملُتقلِّب.. و�أوقيانو�سه  �الأ

ُد بالتايل  �لرومان�س������ي �حلزين، و�لتي حُت������دِّ

درجة جتربته �ل�س������عرية وعمقه������ا.. ومكان 

مقعد �ساحبها يف �ل�سف �ل�سعري مبد�ر�سه 

�لثالث )�لكال�سيكية _ و�حلديثة �ملعتدلة 

�أي �لتفعيل������ة _ و�حلديث������ة �ملتطرف������ة �أي 

ق�سيدة �لنرث(.

أُثبِّته هنا  أٌي �سخ�سٌي �أخري �أُحبُّ �أن � ثمة ر�

بكل �سدق ومو�سوعية يف هذ� �ملجال جمال 
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)ق�س������يدة �لنرث(.. بعد �أن �سارفْت �لدر��سة 

على �لنهاية.. وهو:

)�إن مدينة »�س������لمية« �أطلعت ثالَث قمم 

�سعرية يف »ق�سيدة �لنرث«.. هم �ل�سعر�ء(«:

1- �سليمان عو�د.

2- �إ�سماعيل عامود.

3- حممد �ملاغوط.

�أن �ل�س������اعرين »�سليمان  و�أعتقد جازماً 

بدية«.. و�إ�سماعيل  عو�د �س������احب »حقول �الأ

عامود �ساحب »�لت�س������كع و�ملطر« ياأتيان يف 

�ملقدم������ة.. وم������ن بعدهما �ل�س������اعر )حممد 

يادة  هما يف �ل�سهرة و�لرِّ �ملاغوط(، ولكنَّ حظَّ

�س������باٍب ال جمال  كان �أقلَّ من حظِّ �ملاغوط الأ

عمال �ل�سعرية �لتي  ن، وتبقى �الأ لذكرها �الآ

أيدين������ا.. و�لتي تع������ود كل و�حد منهم  ب������ني �

مبثابة )�حلَكم �ملو�سوعي.. و�لفي�سل �لذي 

حُه لريادة هذ� �لنوع من  ال يُخطئ( �لتي تُر�سِّ

دبي.. و�أعني به )ق�سيدة �لنرث(. بد�ع �الأ �الإ

¥µ
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عمال  كادي باإعادة �سبك �لكثري من �الأ قام �لكتبة و�ل�س������عر�ء يف �لعهد �الأ

دبية �ملدونة بال�س������ومرية وذلك يف �س������ياغة �س������عرية خمتلفة بع�س �ل�سيء  �الأ

أ�ساليب �سكلية �سعرية  �س������ل �ل�س������ومري مما �أدى مع �لزمن �إىل ن�س������وء � عن �الأ

أثر�ً  منوعة. و�إىل ن�س������وء �سكل عرو�س������ي جديد و�أوز�ن خمتلفة. كل ذلك ترك �

�س������افة �إىل  يف كت������ب فيما بعد من ق�س������ائد يف كل �أنحاء �مل�رضق �لقدمي. باالإ

�س������وري،  كادي، ومن ثم �لبابلي- �الآ ذل������ك فقد �أعطى �ل�س������عر�ء يف �لعهد �الأ

للق�س������ائد �ل�س������ومرية بعد�ً فل�س������فياً وماور�ئياً، و�أحياناً تر�جيدياً، طرحت 

�شاعر وباحث �شوري مقيم يف باري�ض

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمة.

كادية دبية ال�سومرية- الأ جنا�س الأ الأ

لفني الثالث والثاين ق.م يف الأ

❁

˜

❁❁
فايز مقد�سيفايز مقد�سي
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أو، وهذ� �أقرب  �س������ئلة �لكربى � من خالله �الأ

�س������ئلة _  �إىل �لو�ق������ع، �لتاأكيد على هذه �الأ

�سئلة حول �ملوت  )ملحمة جلجام�س مثاًل و�الأ

و�خللود(.

ن �ل�س������كل �ل�سعري �ملطور  �إذ� در�سنا �الآ

ف�س������وف نالحظ �أن تركيب �لق�س������يدة يقوم 

ول بعبارة قوية  أ �الأ على ع������دة مقاطع يب������د�

يقاع ث������م تليها عبارة �أقل  �لبالغة �رضيعة �الإ

حدة و�أبطء �إيقاع������اً يف تد�ول متتابع. وكان 

عدد فقر�ت �لق�سيدة يرت�وح من مقطع �إىل 

أربع مقاطع و�أحياناً �أكرث. وبني كل مقطعني  �

يعمد �ل�س������اعر �إىل ��س������تعمال فقرة مفخمة 

ذ�ت جر�س �إيقاعي خمتلف.

لعاب �للفظية  �سكال و�الأ �ساليب و�الأ �أما �الأ

فقد كان������ت منوعة بدورها. ففي ق�س������يدة 

وىل  ن�س������ان �لتق������ي/، وهي �لن�س������خة �الأ /�الإ

أي������وب �لتي ��س������تعارتها  و�لقدمي������ة حلكاية �

�لكت������ب �لتور�تية فيما بع������د، و�لتي تعود يف 

لف �لثاين قبل �مليالد،  �أ�سولها �إىل مطلع �الأ

أ�سلوب �لتورية يف  جند �أن �ل�ساعر يلجاأ �إىل �

أننا، وحتى نعرف  �لتعرف على ��سمه بحيث �

م������ن هو �ل�س������اعر، يج������ب �أن جنمع حروف 

بيات �لتي ت�س������كل جمموع �لق�سيدة  أو�ئل �الأ �

لنح�س������ل منها على ��سم �ل�س������اعر �ساحب 

أ�س������لوب �ساع و�نت�رض يف كل  �لق�سيدة. وهو �

�مل�رضق �لقدمي ونعرث على ما مياثله يف بع�س 

ق�س������ائد �ملز�م������ري �لتور�تية /�ملقتب�س������ة يف 

�أكرثها عن �لق�سائد �لكنعانية وال نن�سى �أن 

كلمة مزمور منحدرة عن كلمة زمر �لتي تعني 

أ كل  أن�سد/ حيث هناك ق�سائد يبد� أو � غنى �

بجدية فاإذ�  بيت منه������ا بحرف من �أحرف �الأ

بجدية  جمعنا كل �حلروف نح�س������ل على �الأ

كاملة.

كرث  �س������لوب �لتاأثريي يف �ل�سعر و�الأ �أما �الأ

�سيوعاً يف �أكرث ق�سائد �ل�سعر �مل�رضقي �لقدمي 

أ�س������لوب �لتكر�ر و�ملق�سود بالتكر�ر �أن  فهو �

�سا�سية  يعمد �ل�ساعر �إىل �إعادة �لعبار�ت �الأ

من �لق�سيدة لتاأكيد �لفعل و�حلركة ولتكون 

أ�سد تاأثري�ً على �مل�ستمع.  قوة �ل�سورة �أكرب و�

�س������لوب يف �أكرث �لق�س������ائد  ونالحظ هذ� �الأ

�لكربى وعلى ر�أ�س �لقائمة ق�س������يدة �خللق 

/�الينوما �يلي�س/ وكذلك �لق�سائد �خلا�سة 

له �مليت دموزي/ متوز. حيث، ومن  بدر�ما �الإ

يق������اع �لبطيء ومن خالل �لعبار�ت  خالل �الإ

و�ل�س������ور، وهو تكر�ر يبدو وكاأنه لن ينتهي، 

ينجح �ل�س������اعر يف �إحد�ث �النفعال �ملطلوب 

للتاأثري يف �جلمهور وجعله مهيئاً لقبول موت 

له �لرت�جيدي و�لن������و�ح عليه كما نالحظ  �الإ

يف �ملقطع �لتايل:

»امتلأ قلبه بالدموع.

م�شى نحو ال�شهول.

الراعي، امتلأ قلبه بالدموع.

م�شى نحو ال�شهول
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دموزي، امتلأ قلبه بالدموع.

م�شى نحو ال�شهول. اأخذ الناي

وراح يعرب عن اأحزانه.

اأيتها ال�شهول رددي هذه ال�شكوى.

رددي هذه ال�شكوى اأيتها ال�شهول.

حتى بني حيتان البحر رددي هذه ال�شكوى.

نهار رددي هذه ال�شكوى. بني �شفادع الأ

�شوف اأبكي يف ال�شهول كما �شتبكي اأمي.

�شوف اأبكي يف ال�شهول كما �شتبكي اأختي..«

 

الق�شائد الفلكية وق�شائد التنجيم:

�أهم هذه �لق�س������ائد ه������و �لديو�ن �لذي 

لهة  �سفار �ل�س������ماوية/ لالآ يحمل عنو�ن /�الأ

كادية/ تف�س������ارو �أو  �نلي������ل و�نو و�نوم������ا باالآ

تف�سريو Tupsharru/ و�ال�سم يدل عموماً 

فالك  على �لذين كانو� خمت�س������ني يف علم �الأ

و�لتنجي������م و�لذين كانو� خمت�س������ني يف عامل 

ف������الك و�لتنجيم و�لذين كانو� ير�س������دون  �الأ

ج������ر�م  �الأ وحت������ركات  �لفلكي������ة  �لظو�ه������ر 

�ل�س������ماوية وي�ستخل�س������ون منها ما ميكن �أن 

يوؤثر على �حلياة و�لطبيعة و�لب�رض.

أي�ساً  وم�س������طلح /تف�س������ارو/ كان يُطلق �

عل������ى �لكاتب �ملتمر�س يف �خلط �مل�س������ماري 

كادية. �أي �أن  و�لذي يجي������د �ل�س������ومرية و�الأ

أنها  داللة �ال�س������م خا�س������ة بالكتابة و�لدليل �

خ������رى ومنها �لعربية  دخل������ت �إىل �للغات �الأ

أّي كتاب وكتب.  أ�س������فار � على �سكل/ �س������فر �

أي�ساً وبالعربية مبفهوم �لك�سف  و��س������تعملت �

عن ما هو غام�س /يعني حماولة �لك�سف عن 

داللة �لتحركات �لفلكي������ة/ يف فعل /ف�رض/ 

يف�������رض/ �أي بنّي ما هو غري و��س������ح. وهناك 

قرية يف فل�س������طني تدعى /بيت �سفرو/ �أي 

بي������ت �لكتب وهو تركيب ما ز�ل �س������ائد�ً �إىل 

�ليوم يف ��سم /د�ر �لكتب/.

ونالحظ يف هذه �لق�س������ائد كيف كانو� 

فالك و�لنجوم  يلجوؤون �إىل ر�سد حركات �الأ

وكذلك ر�سد تبدالت �لقمر �ل�سهرية وتنقله 

يف منازله وما يد�همه من خ�س������وف. وكذلك 

مدى تاألق نور �ل�س������م�س وقت �ل�رضوق ووقت 

�س������افة �إىل ر�سد كوكب �لزهرة  �لغروب. باالإ

خرى كامل�سرتي وزحل  /ع�ستار/ و�لكو�كب �الأ

حد�ث يتم بتحديد  و�ملريخ. وكان �لتوقع لالأ

�سعاع لكل كوكب من �لكو�كب و�لنجوم  قوة �الإ

و�قرت�ب جرم من �أخر �أو دخول �ل�سم�س يف 

�لربوج �ملختلف������ة. وكان������و� يتوقعون حدوث 

مطار  أو نزول �الأ حروب �أو زالزل �أو جماعة، �

أو وفرة �ملحا�س������يل �أو موت ملك من �مللوك  �

لو�ح. مور على �الأ ويدونون كل هذه �الأ

بع�س ق�س������ائد هذ� �لنوع تن�سب لل�ساعر 

/�بي-�س������ني Abi-sin/ �لذي، وكما تذكر 

�لن�سو�س، �سحت بع�س توقعاته. وبد�هة �أن 

مو�سوع هذه �لق�سائد هو حياة �مللك و�ململكة 

�سافة �إىل  عمال �لزر�عية و�لتجارية باالإ و�الأ
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�لعالق������ات �الجتماعي������ة كمدى 

جناح زو�ج �أو والدة طفل.

ون�س������جل هنا بع�س �لنماذج 

من هذه �لن�سو�س �لفلكية:

�إذ� �ختفى كوك������ب �لزهرة- 

ع�س������تار يف �لثاين ع�رض من �سهر 

/كي�سلو/ عند �رضوق �ل�سم�س. 

�لكوك������ب  ه������ذ�  بق������ى  و�إذ� 

أيام،  أربعة � حمتجباً ملدة �سهرين و�

ومل يظهر جم������دد�ً للعيون �إال يف 

�ليوم �ل�س������اد�س ع�رض من �س������هر 

�ل�سم�س،  وعند غروب  �س������باط، 

فاملو�سم �سيكون وفري �لغالل.

❁    ❁    ❁

�إذ� ب������د� كوك������ب �لزه������رة- 

ع�ستار يف �س������هر /دوزو/ وعلى 

وجهه �س������به غمامة، ف�س������وف تدب �لفو�سى 

قاليم. و�س������وف تق������وم مملكة على  يف كل �الأ

مملكة، و�س������وف تتعر�س �ملدن للخر�ب. ثم 

وطيلة ثالث �سنو�ت �س������وف يقر�س �جلر�د 

كل مو��سم �لبالد.

❁    ❁    ❁

عندم������ا يبدو برج �ل�رضط������ان مظلماً يف 

�ليوم �ل�س������اد�س ع�������رض فهذ� ي������دل على �أن 

قوى �خلر�ب �س������وف تعيث ف�ساد�ً يف �لبالد، 

و�سوف يهلك عدد كبري من �لنا�س.

عندما بحج������ب �لقمر كوكب �مل�س������رتي 

ر�س. فهذ� ينذر مبوت �أحد ملوك �الأ

�إذ� �قرتب كوكب �ملريخ من برج �لعقرب، 

ف�سوف ميوت ويل عهد بلدغة عقرب.

❁    ❁    ❁

خ�سوف �لقمر ينذر مبو�سم وفري يف �سهر 

ر�س باملطر  له /حدد/ يغمر �الأ حزير�ن. �الإ

أيلول �لعدو يحتل  يف �س������هر �آب. ويف �س������هر �

�ململكة. 

❁    ❁    ❁

الق�شائد الطبية:

أو �لعاهة  كان �العتقاد �ل�سائع �أن �ملر�س �

لهة  أية �إعاقة ج�سدية هو عقاب تنزله �الآ أو � �
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بالب�������رض لذن������ب �رتكب������وه. لذل������ك فقد كان 

رب������اب يحملون لقب طبيب / �لعديد من �الأ

كادية/. ولهوؤالء  أزو بال�س������ومرية و�الأ أو � أ�س � �

أو /�لق�س������ائد  لهة كانت ترفع �البتهاالت � �الآ

�لطبية/ يعني �ملتعلقة باملر�س. وهكذ� فقد 

له �لقمر* �سني يدعى/ �سني �لطبيب.  كان �الإ

ألها �سافياً. وكذلك  له �سم�س كان بدوره � و�الإ

له /د�مو/ كان يدعى بالطبيب �ل�س������ايف.  �الإ

�أما �لربة �ل�س������هرية /مامي/ فقد كانت متد 

أة �حلامل عند �لو�س������ع وعلى  يد �لعون للمر�

نحو خا�س �إذ� تع�رض �لو�س������ع. وكانت �لربة 

/نينتود Nintud/ ت�س������مى �لربة �ملر�سعة. 

وهن������اك ن�س ي�س������ورها يف �أمت �س������ورة لها 

كمر�س������عة وكاأم يفي�س قلبه������ا باحلنان على 

�لطفل �لر�سيع: 

»حت���ل زناره���ا. ت���ربز ثدييه���ا. تو�ش���د الر�شيع 

ي�رس. على ذراعها الأ

تعطيه حلمة ثديها ليمت�ض احلليب. وبيدها 

اليمنى مت�شك نهدها.«

أم������ا �لربة /جوال/ فقد كانت ربة �لطب  �

طباء/.  �لعالية �ملكانة. ولقبها هو /�سيدة �الأ

�إنها �سيدة �ل�س������فاء �حلاذقة يف �أمور �لعالج 

دوية. حتى �إنها و�سفت باأنها: و�الأ

»حتي املوتى، وتعيد احلياة ملن يحت�رس«.

و�لق�س������ائد �لت������ي �س������ميناها طبية هي 

يف �حلقيق������ة دع������اء يكتبه كاه������ن خمت�س. 

وهناك يف ه������ذ� �ملجال نوع������ان من �لكهنة 

ول يدعى / طباء، �إذ� �س������ح �لتعب������ري، �الأ �الأ

بارو Baru/ )وقد بقي �ال�سم يف فعل بر�أ/ 

ب������ر�أ من �ملر�س( وهو �لذي يفح�س �ملري�س 

وي�سخ�س �ملر�س. �أما �لثاين فيدعى /��سيفو 

Ashipu/ )و�لكلمة بقيت يف فعل �س������فى( 
وهو �لذي يعالج وي�س������في. وكثري�ً ما �رتبط 

��سمه بال�سحر.

و�لدعاء/ �لق�سيدة �لذي يكتب للمري�س 

يكون عادة على �ل�س������كل �لتايل وكما حفظته 

�لن�سو�س �لقدمية:

آثام������ك. وليكتب  »فلتغفر ل������ك ذنوبك و�

لك �خلال�س من �حل�س������د ومن كل فعل فيه 

�ساللة.

ولتن������زل عن������ك �للعنة �لت������ي حلت بك. 

ولرتجع �إليك �ل�سحة. ولينفك عنك �ل�سحر 

�لذي رموك به«.

وهناك ن������وع �آخر من �لدعاء �ل�س������عري 

�لذي يتلوه �ملري�س بنف�س������ه يف �ملعبد مبتهاًل 

له �أن ي�سفيه: �إىل �الإ

أدرك������ه �لرج�س.  »ج�س������دي ق������د تدن�س و�

أ�سجد �أمامك يا �إلهي لتحكم علّي  أنذ� � وها �

وتق�سي يف �ساأين. خل�سني من �ملر�س �لذي 

أبعد  �أ�س������ابني. خل�س ج�س������مي من �لوجع. �

ذى ف������اأرى �لنور« /مبعنى ��س������تعيد  عني �الأ

�سحتي/.

هناك �أي�ساً ق�سائد طبية تذكر �لذنوب 
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�لتي قد يرتكبها �ملرء في�ساب باملر�س عقاباً 

له.

كادية /�سريتو*  هذه �لذنوب ت�س������مى باالأ

أنه������ا �أعطت فيما بعد  Shertu/ ونالحظ �
�إىل �لعربية كلمة /�رض/.

كادية �لتالية، �لتي نقتطف  �لق�سيدة �الأ

منه������ا بع�س �ملقاط������ع، تعدد ه������ذه �لذنوب 

وتعطي بالتايل در�س������اً يف �الأخالق �حلميدة 

حيث نرى �ل�س������اعر يت�ساءل عن �سبب �إ�سابة 

�س������خ�س باملر�س، وماذ� فع������ل يا ترى حتى 

لهة: حلت عليه لعنة �الآ

»هل اأوغر �شدر اأب على ابنه؟

هل اأوغر �شدر ابن على اأبيه؟

هل اأوقع بني اأم وابنتها؟

هل جعل ابنة تتعاىل على اأمها؟

هل اأف�شد بني �شديقني؟

هل �شيق على اأ�شري ومنعه احلرية؟

هل فعل احلرام؟

هل قال يف فمه /نعم/ ويف قلبه قال /ل/؟

هل غ�ض يف املوازين؟

هل طرد ابنه ال�رسعي وف�شل عليه ابن الزنا؟

هل نزع �شياجًا اأو خرب �شورًا يحيط بدار؟

هل زنى مع زوجة قريبه اأو جاره؟

هل رفع �سوته على من هو �أعلى منه؟«

وهناك ن�س������و�س �أخرى تذكر �أمور�ً غري 

حممودة ت�سبب �ملر�س ملن يفعلها:

زقة واحلارات، »وهو مي�شي يف الأ

له���ة ان�شك���ب على  ه���ل دا����ض خم���رًا مقدم���ًا للآ

ر�ض؟ الأ

هل خا�ض يف ماء اأ�شن فيه اأو�شاخ؟

هل مل�ض امراأة اأو نظر اإىل �شبية غري متطهرة؟

ه���ل مل�ض ام���راأة م�شها ال�شيط���ان اأو اأب�رس �شخ�شًا 

غري نظيف؟

واأخ���ريًا فهن���اك ق�شائ���د الدع���اء عل���ى �شخ�ض 

حتى يحل عليه املر�ض:

»فليغطيه الرب�ض كثور على ج�شده.

فلت�شع الربة /جول/ ال�شم الزعاف يف فمه.

ولي�شب بالعمى وال�شمم واخلر�ض«.

أو /��سو/ �لذين ذكرناهم  طباء � هوؤالء �الأ

دوية  كانو� يف نف�س �لوقت �سيادلة يركبون �الأ

/بلت������و Bultu/ )ونالح������ظ �أن هذه �لكلمة 

وىل /بل/ �أي  دخلت �لعربية يف �سيغتني. �الأ

أو �س������في من �ملر�س. و�لثانية  بل من �ملر�س �

أو �ملر�س(.  /بلوة/ �أي م�س������يبة هي �لعل������ة �

و�لكلم������ة ترتجم عموم������اً ب�/ما يرجع �حلياة 

�إىل �ملري�س/ وهذ� هو معنى �لدو�ء. وكانت 

دوية تركب ب�س������كل خا�س م������ن �لنباتات  �الأ

أو بع������د جتفيفها،  و�حل�س������ائ�س �خل�������رض�ء �

أنو�ع �أخرى لتقوية  خال�س������ة �أو ممزوجة مع �

�س������افة �إىل ��س������تخد�م �ملو�د  مفعوله������ا. باالإ

�ملعدني������ة كامللح و�حلج������ارة ودم �حليو�نات 
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دوية تركب  وعظامها و�لزيت. وكانت هذه �الأ

أو م�س������حوق  أ�س������كال خمتلف������ة، حبوب � على �

طباء  دوية فق������د كان �الأ أو �س������ائل. ع������د� �الأ �

�س������ابات  أو �الإ مر��س � يعاجل������ون بع�������س �الأ

بحركات ج�سدية على �ملري�س �أن يقوم بها. 

أو بو��س������طة �لتدلي������ك. كما �س������وف نرى يف  �

�إحدى �لو�سفات �لطبية بعد قليل.

وت�س������ري �لن�س������و�س، وكذلك بع�س مو�د 

أنو�ع �لتخ�س�س  قو�نني حمور�بي، �إىل بع�س �

يف �لطب حيث نعرث على طبيب عيون وطبيب 

�أمر��������س جلدي������ة وقابلة للتولي������د. وهناك 

�إ�سار�ت �إىل ن�ساء كن ميار�سن �لطب.

أنها كانت م�س������نفة  دوية � وتبني لو�ئح �الأ

مر��������س. دو�ء ملعاجلة �ل�س������عال.  ح�س������ب �الأ

وجاع �لر�أ�س  أو الأ ودو�ء خلف�س درجة �حلر�رة �

أو �لتهاب �لعيون. �سنان � أو �الأ �

وهن������اك ر�س������الة موجه������ة م������ن �لطبيب 

 ،/Udra- Nana س������وري /عدر�- نانا� �الأ

�لقرن �ل�س������ابع قبل �ملي������الد، �إىل �مللك �لذي 

كان كما يبدو ي�رضف على عالجه يحدد فيها 

دوية: كيفية ��ستعمال �الأ

»بعد �أن �أمتنى جلاللتكم �ل�سحة و�لعافية 

أر�س������ل �إىل �مللك برفقة هذه  أنذ� � /.../ ها �

دوية �لتي تفيد يف خف�س  �لر�سالة بع�س �الأ

حر�رة �مللك. و�أي�ساً فهناك دو�ء حم�رّض من 

مل،  �لزيوت لتدليك �جل�س������م ب������ه وتخفيف �الأ

و�أين �أن�سح �سيدي �مللك باأن يعرق كثري�ً. و�أن 

يعلق على عنقه �لرقية �لطبية �ملرفقة«.

أم������ا �لرق������ى �لطبية فقد كانت �س������ائعة  �

بدورها كعالج من �ملر�س وخا�س������ة يف جمال 

ما ميكن �أن ي�س������مى بالطب �ل�سعبي. وكانت 

رو�ح �ل�رضيرة �لتي �سكنت  تهدف �إىل طرد �الأ

�جل�سم و�س������ببت له �ملر�س. وكان هذ� �لنوع 

من �لطب قائماً على �ل�س������حر �لقائم بدوره 

على قوة �لكلمات �لتي يكتبها �لكاهن �ملعالج 

أنها تتيح له �أن يدخل  ويتلوها �ملري�س بحيث �

رباب.  �إىل ع������امل ما فوق �لطبيع������ي �أو عامل �الأ

له /�يا/  حيث يتم �لعالج �ل�سحري با�سم �الإ

لهة.  ل������ه /م������ردوك/ �أو غريهما من �الآ أو �الإ �

ومن ناذج ه������ذه �لرقى �ل�س������حرية �لرقية 

�لتالية:

»فلتقوي���ك الرب���ة /جال/ رب���ة الطب التي 

تعي���د احلياة ملن يحت�رس. وتعيد اإليك ال�شحة 

بلم�ش���ة من يده���ا. ولينجيك ال���رب /مردوك/ 

من كل خطر«.

حالم، فهناك  فيما يخ�س عامل �لروؤى و�الأ

مري �ل�س������ومري �ل�س������هري /جوديا/  حكاية �الأ

أنه تلقى  �لذي يخربنا من خالل �لن�س������و�س �

ألهياً برتميم وت�س������ليح �أحد  يف حلم������ه �أمر�ً �

�ملعاب������د �ملهدمة. �أو حكاي������ة �مللك �لبابلي /

لهي يف حلمه  نابونيد/ �لذي جاءه �لوحي �الإ

له /�س������ني- �لقمر/  أم������ره باإقامة معبد لالإ و�

يف مدينة /حر�ن/. وهن������اك ذكر لكثري من 

�مللوك �لذين تلقو� ود�ئماً يف نومهم تعليمات 
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أو  و�إر�س������اد�ت �إلهية تق�سي بالقيام بعمل ما �

أ�س������ور باين  �لنكو�س عنه. و�مللك �ل�س������هري /�

أنه، ويف معركة غري  بعل/ يذكر يف حولياته �

م�س������مونة �لنتائج، جاءته �لربة /ع�س������تار/ 

وهو م�س������تغرق يف �لنوم ف�سجعته و�أكدت له، 

م�س������جعة �إياه، �أن �لن�رض �سيكون حليفه. �أو 

�مللك �ل�سومري /�أور- ناممو/ حتدث له روؤيا 

يق������وم خاللها بزيارة �إىل عامل �ملوتى. وكذلك 

يح������دث يف �ملالحم �لكربى كجلجام�س حيث 

أنه �س������وف ميوت.  يب�رض /�نكيدو/ يف حلمه �

أوتانا  أو، ويف ذ�ت �مللحم������ة، ن�س������اهد �أن /� �

في�س������تيم/ �لذي جنا من �لطوفان �ل�س������هري 

�أنا جن������ا بوحي �إله������ي نزل علي������ه و�أخربه 

بقرب حدوث �لطوفان وبكيفية �لنجاة. وال 

أ�سخا�س �ملالحم  مر على �مللوك و� يقت�رض �الأ

له  لهة. وهكذ� فاالإ بل يتعد�هم �إىل ع������امل �الآ

�ل�س������هري /دموزي- متوز/ يرى يف حلمه �أن 

موت������ه قريب. وحني يق�������س حلمه هذ� على 

أنه من �ل�سعب �لهرب من  �أخته فاإنها تخربه �

جربوت �لق������در. وينبغي �لتنويه �أن �أكرث هذه 

�الأحالم- �لروؤى مدونة بلغة �س������عرية عالية 

أ�س�س  أ�سا�ساً �سلباً من � �مل�س������توى مما يجعلها �

كادي. دب �ل�سومري- �الأ �الأ

اأدب احلكمة:

�إ�س������افة �إىل كل ما �س������بق فهناك جن�س 

�أدبي ميكن �أن ي�سمى باأدب �حلكمة. ون�سو�س 

هذ� �لنوع جتمع، وباأ�س������كال و�أناط خمتلفة 

قو�ل �لتي تن�سوي  ومنوعة، كل �لعبار�ت و�الأ

على حكمة تعطي در�ساً يف جمال من جماالت 

دبية �حلكمية  �حلياة. ولعل هذه �لن�سو�س �الأ

مثال �ل�سعبية �لتي  �سل عن �الأ منحدرة يف �الأ

أل�سنة �لنا�س يف زمن غابر  كانت �سائعة على �

ث������م جمعت ودونت باأ�س������لوب �أدبي و�س������يغة 

�سعرية بو��سطة �ل�سعر�ء وكتبة �ملعابد لتكون 

مادة در��سية. لذلك نرى �أن �أكرث هذه �حلكم 

أ�س������طوريني يطلق عليهم  تن�سب �إىل موؤلفني �

و�ئل/. ��سم /�حلكماء �الأ

و�حلقيق������ة �إننا نعرث عل������ى هذه �حلكم 

أك������رث �آد�ب �مل�رضق  مث������ال و�حلكايات يف � و�الأ

أنها ال  �لق������دمي ومن������ذ غاب������ر �لزمن، كم������ا �

أل�س������نة �لنا�س  تز�ل و�إىل �ليوم معروفة على �

وخ�سو�س������اً يف �ملناط������ق �لريفي������ة مما يدل 

أننا،  ذه������ان. كما � على كونها ر��س������خة يف �الأ

مث������ال، نعرث على  ويف ن�س������و�س �حلكم و�الأ

�سفار  �سا�سية �لتي ��ستقت منها �الأ �مل�سادر �الأ

�لتور�تية فيما بعد. وعلى وجه �لتخ�سي�س، 

مثال و�حلكمة و�ملز�مري و�أيوب. أ�سفار �الأ �

وعلى �سبيل �ملثال فهناك حكاية �ل�ساب 

أبيه ثروة طائلة ولكنه بذرها  �لذي ورث عن �

على �لن�ساء و�أ�سبح فقري�ً وندم �إنا بعد فو�ت 

و�ن. و�أي�ساً حكاية �لربة �ل�سهرية /�إنانا/  �الأ

�سا�س������ية،  �رض�ر �لعظمى و�الأ وكيف �رضقت �الأ

و�ملحتوي������ة على قو�عد �حلياة و�حل�س������ارة، 

له /�يا/. و�حلكاية  بعد �أن ��س������تغلت ثمل �الإ
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كثار من  تهدف �إىل �لتنبيه عل������ى خطورة �الإ

�������رضب �خلمر. وبو�س������ع �مل������رء �الطالع على 

مثال يف ملحمة  ه������ذ� �لنوع من �حلك������م و�الأ

جلجام�س حيث يتعل������م جلجام�س �أن �حلياة 

لهة  ن �الآ ن�سان الأ بدية لي�ست من ن�سيب �الإ �الأ

ن�سان   �حتفظت بها لنف�سها وحكمت على �الإ

باملوت منذ �لبد�ية.

وهكذ� ن������رى �أن �أدب �حلكمة هذ� يقوم 

ول �أخالقي، �أي كيفية  على �سقني. هدف �الأ

�ل�سلوك �لقومي و�حلكيم. �إنه �أدب �إر�سادي. 

وهدف �لثاين فل�س������في ما ور�ئي يطمح �إىل 

�س������ئلة �مليتافيزيقي������ة �لكربى  �لرد عل������ى �الأ

ح������ول �لوجود و�مل������وت. وهذ� �لن������وع �لثاين 

كادية  دبية �ل�سومرية- �الأ عمال �الأ ي�س������م �الأ

�لكال�سيكية �لعظمى.

اأدب الر�شائل العاطفية

من وثائق مملكة »ماري«

لتقدمي فكرة عن �أدب �لر�سائل �لعاطفية 

لف �لثاين قبل �مليالد،  كما كان �سائد�ً يف �الأ

وىل  ف�سوف نقدم بع�س �لنماذج. �لر�سائلة �الأ

/�للوح/ موجهة �إىل ملك /ماري/ �ل�س������هري 

أنه  /زمري ليم/ �لذي نعرف من �لر�س������الة �

كان يف حملة ع�س������كرية بعيد�ً عن عا�سمته. 

�أما �س������احبة �لر�س������الة فهي �مللكة �أو زوجة 

�مللك و��س������مها /�س������يفتو Shiptu/ )ولعل 

أو  �ال�س������م م�ستق من �ل�سفاء �أو من �ل�سفافية �

من فعل /�ساف- ر�أى/ كما هو �ليوم يف �للغة 

�ملحكية(. و�مللكة /�س������يفتو/ تبدو من خالل 

ر�سالتها عا�سقة متيمة بزوجها وزوجة حنونة 

عليه، وبالها م�سغول على زوجها �لغائب:

»�إىل �س������يدي. هذه �لر�سالة موجهة �إليك 

من /�سيفتو/ خادمتك.

كل �سيء يف �لق�رض على ما ير�م. �ملعابد 

أي�س������اً لق������د طلبت /من  بخ������ري. و�ملخازن �

�لكهنة/ بع�س �لتوقعات حول �سحة �سيدي 

�مللك.

وكل �لتوقعات تنب������اأ باخلري وحتى نهاية 

�ل�س������هر. ولكن �أرجو �س������يدي �مللك �أن يعتني 

أ�سه من حر�رة �ل�سم�س«. بنف�سه. و�أن يقي ر�

وهناك ر�سالة �أخرى لعا�سقتنا �ملتيمة /

�سيفتو/ موجهة �إىل زوجها �مللك. وهي �أكرث 

وىل. ومرفق معها هدية من  عاطفية م������ن �الأ

بع�������س قطع �لثياب �لتي �أعدتها /�س������يفتو/ 

بنف�سها لزوجها:

»اإىل �شيدي. ر�شالة من /�شيفتو/ خادمتك. اأين 

اأرجو اأن يقهر امللك اأعداءه.

واأن يعود اإىل عا�شمته »ماري« بقلب مبتهج.

بانتظ���ار ذلك. فليتف�شل �شي���دي بارتداء هذه 

الثياب التي �شنعتها اأنا بنف�شي من اأجله.

أ وال يرتاح. وبايل م�سغول  �أن قلبي ال يهد�

عليك. و�أمتنى �أن ت�س������لني ر�سالة منك حتى 

يرتاح قلبي«.

�أما �سعر �حلب �لعاطفي فهو يبدو نادر�ً. 
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ولكن ثمة ق�س������يدة غنائية عاطفية تعود �إىل 

ل������ف �لثاين قبل �ملي������الد. وهي موؤلفة من  �الأ

كادية  حو�يل 150 �س������طر�ً ومدونة باللغة �الأ

�لقدمي������ة، ومق�س������مة �إىل مقاطع ق�س������رية. 

وهي مو�س������وعة يف �س������يغة ح������و�ر/ عتاب 

بني �لعا�س������قة و�لعا�س������ق. ويبدو �أن �لعا�سقة 

أة �أخرى تناف�سها على قلب  �كت�س������فت �أن �مر�

حبيبه������ا فتاأكلها �لغرية ونر�ها تف�س������ي مبا 

تع������اين منه وتدع������و على غرميته������ا وتعاتب 

مر باأن يت�ساحلا  حبيبها ويعاتبها وينتهي �الأ

ويتذوقان حالوة �حلب من جديد:

أبق������ى خمل�س������ة حلبيب������ي. �أما  »�س������وف �

غرميتي فلتحرمها /ع�س������تار/ من �لنوم كما 

هي حرمتني من �لن������وم. ولتكن لياليها كلها 

هم وغم.

اأم���ا اأنا ف�شوف اأقبل حبيب���ي. �شاأغمره بالقبل. 

�شاأقبل عيونه.

هكذا اأتغلب على غرميتي؟

ويعود حبيبي اإيّل.

اأن نف�شي عط�شى اإىل حبه«.

ث������م، وبعد مقاطع مطولة من �لعتاب بني 

�الثنني يعود �حلب فيجمعهما. ونرى �لعا�سق 

يعود فيعرتف لها باأنها حبه �لوحيد:

»اأجل. اأنت املراأة الوحيدة يف حياتي.

وجهك دائم اجلمال.

وجهك جميل كما كان دائمًا.

راأ�ش���ك  اإيّل وت�شندي���ن  اأ�شم���ك  عندم���ا 

على كتفي.

فاإنك ت�شحرين قلبي �شحرًا.

ولت�شهد علّي /ع�شتار/

بعد اليوم لن اأحب �شواك.

والعاه���ات  الت���واأم  ولدة  ق�شائ���د 

اجل�شدية:

�لعديد من هذه �لق�سائد، �لتي تتحدث 

كادية  عن داللة �ملو�ليد �لت������و�أم /و�لكلمة �الأ

توما/ بقيت �إىل �ليوم يف ��س������م �لعلم /توما 

أو توما�س �ل�س������ائع يف �لغرب و�ل�رضق كا�سم  �

ب������اب توما �ل�س������هري يف دم�س������ق/. و�ملو�ليد 

�مل�سوهني، ين�س������ب �إىل �ل�ساعر /نريجاليتري 

�سوري. وفيما  Nergaletir/. من �لع�رض �الأ
يلي ن�ساً من هذ� �لنمط:

أة تو�أماً من �س������بيني  »�إذ و�س������عت �م������ر�

فاملجاعة و�سوف تعم �لبالد.

أماً �أطر�فهما مل�سقة  أة تو� �إذ� و�سعت �مر�

فاململكة �لتي يحكمها ملك �س������تقع بيد ملك 

�آخر.

ول  أة و�س������عت تو�أماً ظه������ر �الأ �إذ� �م������ر�

رباب  ملت�س������ق بظهر �لثاين ف�سوف يرتك �الأ

�ملدينة مل�سريها ويهجر �مللك و�بنه �ملدينة.

ول  أة تو�أماً وكانت يد �الأ �إذ� و�س������عت �مر�

�ليمنى مقطوعة ف�س������وف ياأتي �لعدو ويقتل 

�مللك.
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أة طفاًل وكان للطفل �أذن  �إذ� و�سعت �مر�

أ�سد ف�سوف يحكم �لبالد ملك جبار«. �

�شعر الندب واملناحة:

مقطع من ق�سيدة لل�ساعر ،كبتي- �إيل- 

مردوك/ ينوح فيها على بابل:

يل  ويلي على بابل التي رفعتها كقرون الأ

�شارت كنخلة يب�شت تع�شف بها الرياح.

ويل���ي على بابل التي ملئ���ت مازنها باحلبوب 

ككوز �شنوبر ومل اآكل من طحينها.

ويل���ي على باب���ل التي زرعتها كب�شت���ان اأ�شجاره 

حمملة بالثمار ومل اآكل منه.

ويل���ي على بابل التي علقته���ا كقلدة من عنرب 

له /انو/. على عنق الإ

ويل���ي عل���ى بابل الت���ي ا�شطفيته���ا لنف�شي ومل 

حد وكاأنها اللوح املكتوب. اأتركها لأ

�شورة ن�شوء اجلنة ال�شومرية:

مقطع من ن�سيد باللغة �ل�سومرية 2400 

قبل �مليالد:

يام يام. اأول ما بداأت الأ يف بدء الأ

يف بدء الليايل. اأول ما بداأت الليايل.

يف غابر ال�شنني.

ر�ض. عندما انف�شلت ال�شماء عن الأ

ر�ض عن ال�شماء. وعندما انف�شلت الأ

يف ذلك الزمن الغابر كان هناك �شجرة.

�شجرة واحدة.

كانت مزروعة على �شفاف نهر الفرات.

ت�شقيها مياه الفرات.

ثم هبت ريح اجلنوب القوية واقتلعت ال�شجرة 

من جذورها

ويب�شت اأغ�شانها

فحملتها مياه الفرات وم�شت بها.

ل���ه ال�شم���اء /انو/  وكان هن���اك ام���راأة تتعب���د لإ

جواء /انليل/ واإله الأ

راأت ال�شجرة وانت�شلتها من املاء.

وقالت �شاأم�شي بها اإىل /اوروك/

وازرعها يف حديقتي التي ل يعرفها اأحد.

وثبت���ت جذوره���ا يف  ال�شج���رة  زرع���ت  /اإنان���ا/ 

الرتبة.

اعتنت بها بيديها.

دب �ل�سومري-  أنه يوجد نوع من �الأ ذكرنا �

كادي وهو �لق�س������ائد �ملبنية على �حلو�ر.  �الأ

عمال  أ�س������لوب �عتمد يف �لكثري من �الأ وهو �

دبية وخا�س������ة تلك �لتي ت�سور �رض�عاً / �الأ

عن طريق �حلو�ر/ بني، وعلى �سبيل �ملثال، 

مظهرين م������ن مظاه������ر �لطبيعة كال�س������تاء 

و�ل�سيف، �أو بني خملوقني كالطائر و�ل�سمكة 

حي������ث يتباه������ى كل و�ح������د مبز�ي������اه ويعدد 

خر. و�أكرث هذه �لن�سو�س  نو�ق�س وعيوب �الآ

�حلو�رية مدون باللغة �ل�س������ومرية �أ�ساًل غري 
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كادية فيما بعد  �أن �لكث������ري منها حفظت������ه �الأ

�سارة �إىل  أنه جتدر �الإ وعن طريق �لنقل. غري �

كادية.  وجود ق�سائد حو�رية دونت �أ�ساًل باالأ

ومن هذ� �لنمط من �لق�سائد �لتي نتحدث 

عنها و�لتي ك�سفت عنها �حلفريات يف �لعر�ق 

�لقدمي نذكر حو�رية /�ل�س������جرة و�لق�سب/ 

وحو�ري������ة /�لنحا�س و�لف�س������ة/ وحو�رية /

�لنعج������ة وحبة �حلنط������ة/ وحو�رية /�لبقرة 

و�حل�سان/.

ويبد�أ هذ� �لنوع من �لق�سائد �حلو�رية 

مبقط������ع �فتتاحي يقدم �ملوؤل������ف من خالله 

أو نباتات �أو  أبط������ال ق�س������يدته /حيو�ن������ات � �

أ بعد ذلك  ف�س������ول �ل�س������نة �إلخ../ ثم تب������د�

�ملقاط������ع �حلو�ري������ة حي������ث تن�س������ب معركة 

كالمي������ة بني �لقوتني �ملت�س������ارعتني، فيتكلم 

ول معدد�ً مز�ياه وم������ربز�ً قوته ودوره يف  �الأ

ن�س������ان ومبيناً يف نف�س  فعل م������ا هو خري لالإ

�لوق������ت عيوب ومثالب عدوه كما �س������بق. ثم 

ول مفند�ً حججه  يق������وم �لثاين بالرد على �الأ

ومتباهي������اً مب������ا يتحلى هو به من ف�س������ائل 

عطاء فكرة  ومظهر�ً عيوب عدوه بدوره. والإ

عن هذ� �لنوع من �لق�سائد نورد هنا مقطعاً 

من حو�رية /�لطائر و�ل�س������مكة/ حيث جند 

ألو�نه وحالوة  �لطائر يتباهى بجمال �سكله و�

غنائه ويعيب على �ل�س������مكة مظهرها �لذي 

يعوزه �جلم������ال وعدم قدرته������ا على �لغناء. 

أنها تفتخر بكونها  وترد عليه �ل�سمكة بقولها �

أ�سا�س������ي لغذ�ء بني �لب�������رض وتاأخذ  م�س������در �

على �لطائر حجمه �ل�سغري. ولنا مثال �آخر 

دبي يف ق�سيدة /�ملجرفة  على هذ� �لنوع �الأ

و�ملح������ر�ث/ حيث تنتق������د �ملجرفة �ملحر�ث 

أربعة  وتنعته بالك�س������ل: »�إنك ال تعمل �س������وى �

أ�سهر بال  أ�س������هر يف �ل�س������نة ثم تبقى ثمانية � �

عمل. �إنك ت�س������رتيح �أكرث مما تعمل. فيا لك 

أنه من �ملمكن �أن يتدخل  من ك�س������ول«. غري �

مر، كما يف حو�رية �لنعجة  لهة يف �الأ �أحد �الآ

له /�نكي/  وحبة �حلنط������ة، حيث يق������وم �الإ

مب�س������احلة �الثن������ني و��س������عاً ح������د�ً للحو�ر 

و�لتناف�������س قائاًل �إن �لنعج������ة تقدم �حلليب 

ن�س������ان وحب������ة �حلنطة تقدم  و�ل�س������وف لالإ

ف�سلية  أ�س������ا�س �حلياة معطياً �الأ �خلبز وهو �

حلبة �حلنطة. /ونالحظ هنا كيف �أن هذ� 

�لنوع �ل�س������عري قد د�م �إىل �ليوم يف ق�سائد 

�لزجل حيث يتبارز �ل�سعر�ء وكل و�حد ينتقد 

أبياته ويرد على ما قاله فيه. كما  خر يف � �الأ

أي�س������اً �أن �ل�س������اعر �ل�سوري �ل�سهري  نالحظ �

/�ف������ر�م/ قد كتب �أكرث ق�س������ائده �ل�س������هرية 

�سلوب نف�سه!/. معتمد�ً �الأ

أنه  و�أهمية هذ� �ل�سنف �ل�سعري �لقدمي �

ير�سم لوحة �ساملة تغطي كل مظاهر �حلياة 

�ليومي������ة يف ذلك �لزمن �لغابر وخا�س������ة يف 

جمال �لزر�عة و�حلرف �ليدوية.

وهناك ن������وع خا�س من هذه �لق�س������ائد 

كادية /�قريب������و Ikribu/ كان  ي�س������مى باالأ
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يتلى مبر�فقة حركات ج�س������دية معينة حيث 

�أن ه������ذه �لق�س������ائد هي �رضب م������ن �لدعاء 

�لذي يقال قبل �لب������دء بالعمل وعند تقدمي 

�س������حية و�لقر�ب������ني يف �ملعبد. وقد نحت  �الأ

عن �ال�سم /�قريبو/ فيما بعد فعل /قار�بو 

Karabu/ وه������و يعني يف �س������يغة �ملفرد /
أو تقدمات.  �سالة/ و�سيغة �جلمع/ قر�بني �

ونعتق������د �أن فعل /قّرب/ بالعربية م�س������تعار 

منه. ونقر�أ يف بع�س ق�س������ائد �لتقدمة هذه 

عب������ارة: يا رب تقّبل مني. �إين �أقدم لك هذ� 

أو �سيء �آخر. �ل�سيء/ ذهب �أو ف�سة �

مقاطع من ق�شيدة ال�شتاء وال�شيف:

�لق�س������يدة مق�س������مة �إىل ثالث������ة مقاطع. 

�ملقط������ع �الفتتاحي، وهو يعطي للق�س������يدة 

�سا�سي  �سطوري حيث �أن �لعمل �الأ طابعها �الأ

فيها هو عمل �إله������ي. ثم ياأتي �ملقطع �لثاين 

�سا�سية للن�س، ثم �ملقطع  وهو ي�سكل �ملادة �الأ

�الختتامي. وقد عمد �ل�ساعر �ساحب �لن�س 

أ�س������لوب �حلو�ر  �إىل بناء ق�س������يدته معتمد�ً �

�لذي كان �س������يغة جمالية �سعرية �سائعة يف 

لف �لثالث قبل �مليالد.  �الأ

أ�سلوب �سعري كيف  و�لق�سيدة تق�س يف �

له /�نليل/ بخلق �ل�س������تاء و�ل�س������يف  قام �الإ

عمال �لت������ي كلفهما بها. وهي تبد�أ على  و�الأ

�لنحو �لتايل:

ر�س  »لقد �س������اء /�نلي������ل/ �أن يك�س������و �الأ

�س������جار و�لنباتات،  باخل�رضة، و�أن تغطيها �الأ

لي�س������ري له������ا �س������ورة �جلنة. فقال ل�س������وف 

ول ��سمه /�ميي�س  �أ�سنع �سخ�سني �أخوين. �الأ

Emesh �ل�س������يف/ و�لثاين ��سمه /�ينتني 
Enten �ل�س������تاء/. فلما �سنعهما حدد عمل 

ومهام كل منهما:

على ال�شتاء اأن يجعل الغنم يتوالد ويتكاثر.

واأن يجعل قطعان املاعز حتمل وت�شع.

بقار والعجول يف احلظائر. اأن تتكاثر الأ

واأن ي�شيل احلليب والزبد.

واأن تنعم املوا�شي يف املراعي باحل�شائ�ض.

اأن تبن���ي طيور ال�شم���اء اأع�شا�شه���ا على غ�شون 

�شجار. الأ

واأن تتوالد اأ�شماك البحر.

ك���روم  تعط���ي  واأن  النخي���ل  اأ�شج���ار  تنم���و  اأن 

العنب.

واأن ي�شيل الع�شل واخلمر.

ع�شاب. واأن تزهو اجلنائن بالأ

واأن تلون اخل�رسة اأغ�شانها.

واأن تت�شاع���ف احلب���وب يف �شق���وق الرتب���ة، واأن 

تنمو وتكرب.

اأما /ال�شيف/،

�شجار واحلقول. فعليه اأن ي�شهر على الأ

واأن يو�شع رقعة املراعي.

ر�ض. اأن يكر نتاج الأ
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واأن تتك���وم احلب���وب والغلل حتى مت���لأ بيوت 

ونة. املوؤ

اأن يعمر البيوت يف اأنحاء البلد.

واأن يبني املعابد �شاهقة كاجلبال«.

وبعد �أن يقوم �ل�ستاء و�ل�سيف كل منهما 

مبهمته مي�سيان �إىل �ملعبد ليقدما �لقر�بني 

أبيهما /�نليل/. ويقدم �ل�س������يف ذبائح  �إىل �

وطيور وخ�سار. �أما �ل�س������تاء فيقدم �أحجار 

أ  أ�س������ماك. ثم يبد� أ�س������جار و� كرمية ومعادن و�

أم������ام /�نليل/ بذكر ما فعله من  كل منهما، �

أ �ل�س������تاء /�ينتني/  ر�س. ويبد� �أجل خ������ري �الأ

ولنالحظ ق������رب �لكلمة من لفظ /عني، �أي 

عني �ملاء/ فيقول:

»انلي���ل ي���ا اأب���ي. ق���د كلفتن���ي بحف���ظ قن���وات 

ال�شقاية.

تها باملاء العذب. فملأ

احلقول املزروعة و�شعتها.

ن بالغلل. وملئت بيوت املوؤ

كرت احلبوب يف �شقوق الرتبة.

وجعلت ال�شنابل مثقلة«.

ويرد �ل�س������يف /�ميي�س/ بكالم م�س������ابه 

)هذ� �لق�سم من �للوح و�سل مه�سماً �إىل حد 

ما( معدد�ً دونا �سك �أفعاله لينال على ر�سا 

أبيه. وبعد �أن ي�ستمع /�نليل/ لالثنني ي�سدر  �

حكمه مل�سلحة �ل�ستاء:

كل  يف  ر����ض  للأ احلي���اة  تعط���ي  الت���ي  »املي���اه 

البلد.

ال�شتاء هو الذي حفظها.

لهة اأنتج كل �شيء. فلح الآ

اأيه���ا ال�شي���ف، ي���ا اأبني. اأعم���ال اأخي���ك ال�شتاء 

نالت حظوة يف عينّي!«.

أبيهما /�نليل/  خو�ن حك������م � ويح������رتم �الأ

ويعقد�ن �ل�سلح بينهما.

وعلى هذ� �لنحو تنتهي هذه �لق�س������يدة 

�حلو�رية �ل�س������هرية و�لتي تعترب من كال�سيك 

كادي. دب �ل�سومري- �الأ �الأ

ق�شائد الف�شيلة:

هن������اك �إ�س������ار�ت عديدة يف �لق�س������ائد 

لهة حت������ث �لب�رض على  �ل�س������ومرية �إىل �أن �الآ

وتعاق������ب  �حلمي������دة.  خ������الق  باالأ �لتحل������ي 

�لذي������ن ينحرف������ون عن �ل�رض�ط �مل�س������تقيم. 

�أما �لف�س������ائل �ملذكورة فه������ي كثرية كاملحبة 

و�لعد�لة و�ل�رض�حة و�ال�س������تقامة وغري ذلك 

من �خل�سل �ملحمودة.

وهناك ق�سيدة �س������ومرية تر�سم �ل�سورة 

عمال �لربة  �الأخالقية من خالل و�س������فها الأ

أم������ور. ويق������ول �لن�س عنها  وم������ا تفعله من �

أنها:  �

»هي التي تعطف على اليتيم.

رملة. هي التي ت�شد اأزر الأ

ن�شان. ن�شان ي�شتبد بالإ اأنها تعرف اأن الإ
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اأنها هي اأم اليتامى.

رملة. تاأخذ بيد الأ

حتكم بالعدل حتى للبائ�ض الفقري.

ون اإليها. الذين لي�ض لهم ماأوى يلجوؤ

ويحتمي ال�شعفاء يف كنفها«.

هكذ� وبعد �أن ير�س������م �ل�س������اعر �س������ورة 

ن�س������ان �ملثايل يف �ملجتمع بهذ� �لو�س������ف.  �الإ

أو �لرذ�ئل.  فعال غري �ملحمودة، � يعود ليبني �الأ

حيث �أن �ملقاطع �لتالية من �لق�سيدة ت�سور 

�لربة /نان�س������ه/ تعدد �لذنوب �لتي يرتكبها 

�لذين حادو� عن �ل�رض�ط �مل�ستقيم:

»الذين م�شوا يف طريق اخلطيئة وانحرفوا.

الذين يتجاوزون احلد ويخالفون العقود.

الذين تنحوا قلوبهم اإىل ال�شلل.

ال���ذي  الذي���ن يغ�ش���ون يف املوازي���ن ويف الكي���ل 

يكيلون به.

❁    ❁    ❁

الذي���ن اأكل���وا م���ا لي����ض له���م. ول يقول���ون ق���د 

اأكلناه.

الذي���ن �رسب���وا م���ا لي����ض له���م. ول يقول���ون قد 

�رسبناه.

الذين يجهرون بالقول: �شاأ�رسب ما قدر حرمه 

اهلل.

هكذا حتكم /نان�شه/

لكي نوا�شي قلب اليتيم.

رملة بوطاأة كونها اأرملة. لكي ل ت�شعر الأ

لكي جنعل مكانًا يكون مهلكة للطغاة.

ولكي ل يكون ال�شعفاء بيد القوياء.

هكذا ت�شرب /نان�شه/ اأغوار قلوب الب�رس!«.

لهة مثالياً ال  وهكذ�، و�إذ� كان �س������لوك �الآ

عيب فيه، فمن �أين جاءت �لرذيلة؟ ومبعنى 

لوهية  فل�س������في، كيف وجد �ل�رض طاملا �أن �الأ

خري مطلق؟

�جلو�ب �لذي تعطيه �لق�سائد �ل�سومرية 

�س�������س  لهة �لتي حددت �الأ يتلخ�س يف �أن �الآ

ن�سانية، ودونتها  �لتي تقوم عليها �حل�سارة �الإ

يف ل������وح /�مله ME/ �ل�س������هري �لذي ي�س������م 

ن�س������اين  ركان �ل�رضورية للعمر�ن �الإ ويعدد �الأ

أي�س������اً �ملفاهيم  وللمجتمع، هي �لتي �أدخلت �

غ������ري �ملحمودة كال�رض و�لنفاق و�لعنف. وهي 

�أمور نعرث عليها يف �لو�قع يف لوح /�مله/ �إىل 

جانب �لف�سائل.

لهة ذلك؟ �جل������و�ب �ملبهم  ملاذ� فع������ل �الآ

ن�س������ان �سرب �أغو�ر  هو: من �ل�س������عب على �الإ

لهية! ر�دة �الإ �الإ

أننا نعرث يف �لن�سو�س �ملتفرقة �لتي  غري �

ن�سان  حتتوي على �إ�سار�ت �إىل خلق �لعامل و�الإ

جوبة. على بع�س �الأ

ن�سان  هناك ق�سيدة تتحدث عن خلق �الإ

له  رباب ��ستكو� لالإ و�أ�سل �ل�رض حتكي �أن �الأ

/�نكي/ من عدم توفر �لغذ�ء وطلبو� منه �أن 
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نه يغط  ي�ساعدهم. ولكنه ال ي�سمع �سكو�هم الأ

يف �سبات عميق يف �للجج �لعميقة. تقوم �أمه 

لهة  /نامو Nammu/ فتنقل �إليه �سكوى �الإ

قائلة له: »�نه�س يا �بني من �رضيرك. �فعل 

لهة.  كما تقت�س������ي �حلكمة. ��سنع خدماً لالإ

أ�سباهاً لهم«. ��سنع �

ويجيبها /�نكي/: »يا �أمي. �ملخلوق �لذي 

تتحدثني عن������ه قد �أوجدت������ه. فاجعليه على 

لهة. خ������ذي تر�باً و�جبليه  �س������ورة ومثال �الإ

و��سنعي منه قلب هذ� �ملخلوق. �سوري �أنت 

�ملثال يا �أمي و�كتبي قدر وم�سري كل مولود. 

ن�سان«. وهكذ� مت خلق �الإ

أين �أتى �ل�رض؟ فهناك ق�س������يدة  أم������ا من � �

ن�س������ان تقول  �أخ������رى تتح������دث عن خل������ق �الإ

ن�س������ان تقام ماأدبة  �إنه وبع������د �أن مت خلق �الإ

مر في�������رضب /�نكي/ وو�لدته  لالحتفال باالأ

كث������ري�ً من �خلمر ويثمالن فيقومون ب�س������نع 

خملوق������ات �إن�س������انية فيه������ا عيوب ج�س������دية 

و�أخالقية. وعلى ه������ذ� �لنحو �أتى �ل�رض �إىل 

ن�سان �لذي ياأتي �إىل �حلياة م�سريه  �لعامل. �الإ

مقدر وقدره مكتوب ال ي�س������تطيع �لنجاة منه 

وهك������ذ� دخل������ت �لنقائ�س �إىل ل������وح /�مله/. 

وج������ود �ل�������رض يف �لعامل هو، وكم������ا نفهم من 

�لن�س، /هفوة �إلهية!/.

العلوم الباطنية والكتابة ال�رسية:

هناك نط هام من �لكتابات �ل�سومرية 

كادي������ة يطل������ق علي������ه ��س������م »�لكتابات  –�الأ

»�أود-غال- �س������ل:  باالأ �لباطنية �خلفي������ة«. 

أك������رث  ن������ون-Ud- gal-nun«. وه������ي يف �

أ بعبارة: يُحكى �أن مما  حيان ن�سو�س تبد� �الأ

يُ�س������ري �إىل كونها ن�سو�س قدمية تُنقل كتابياً 

من جيل �إىل جيل وترد فيها عبارة »ال يطلع 

عليه /على �لن�س/ �س������وى �ل�سخ�س �لعارف 

كادية  �س������ل: مودو mudu. و�لكلمة �الأ )باالأ

تعن������ي متعل������م ونلم������ح فيها �أ�س������ول كلمة /

أو »�لعارف يعلم /�لن�س/ للطالب  مدر�سة/ �

�ملبتدئ.« وهذ� ي�س������ري �إىل �أن هذه �لن�سو�س 

كانت حكر�ً عل������ى جماعة معينة من �لعلماء 

أيديهم ومل تكن  وعلى �لذين يدر�س������ون عل������ى �

�س������ل )ال-مودو  أو باالأ بالتايل متاحة للعامة �

la-muda(. �أي غري �ملهياأ.
ومما يزي������د يف �لط������ني بل������ة �أن �لكتبة 

كانو� يلجوؤون �إىل تدوين مثل هذه �لن�سو�س 

مبقاطع م�سمارية ملغزة و�سعبة على �لقر�ءة 

 /azu و�لفهم. وعلى �سبيل �ملثال فكلمة /�زو

و�لتي تعني /�لطبيب/ كانت تكتب ب�س������ورة 

حم������رية /:�-زو a-zu/ فت�س������ري تدل على 

أو، وفيما بعد، /�إيزو  معنى: �خلبري بامل������اء. �

i-zu/ �خلبري بالزيت. فكان ي�س������عب على 
غري �ملخت�س فهم �ملعنى �ملق�س������ود و�ملحدد. 

أي�ساً بع�س �لن�سو�س �ملدونة مبقاطع  وهناك �

م�سمارية ال تدل على معناها �ملعروف و�ملتفق 

علي������ه و�إنا على معنى �آخر حيث ي�س������تعمل 

�لكاتب �ملقط������ع /�ود/ ud بدالً من �ملقطع 



130

كادية دبية ال�شومرية - الأ جنا�س الأ الأ

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

/�آن an/. و�ملقطع /غال gal/ عو�س������اً عن 

 /nun و�ملقط������ع /نون /en ملقط������ع /�إين�

حمل �ملقطع /ليل/lil./ ونح�س������ل على ��سم 

أود ud �أو  له /�نليل Enl-il. حيث �أن /� �الإ

ut/ تدل على �ل�س������م�س و /غال gal/ على 

�مللوكية و/نون nun/ على �ل�سيادة. وهكذ� 

ي�ستع�سي مدلول �لكالم �ملكتوب على �لقارئ 

وي�سري /كتابة م�سفرة/.

مر �إىل  بعد ذلك، ومع �لزم������ن، تطور �الأ

�س������ل/: �إكيبو  ��س������تعمال كلمة /حمّرم/ باالأ

ikkibu/ لت������دل على �رضي������ة �لن�س ويحل 

�رض�ر وكلمة  لهي على من يف�سي �الأ �لعقاب �الإ

/�كيبو تذكر بكلمة عق������اب. ثم ظهرت بعد 

كادية /فريي�ستو  لو�ح �لكلمة �الآ أالأ ذلك على �

./pirishtu

 ./nisirtu/ و�مل������ر�دف لها /ني�رضيت������و

وىل كانت تدل على �أن حمتوى �لن�س  ويبدو �أن �الأ

ر�س/  /�رضي يتعلق بال�سماء �أو �رضي يتعلق باالأ

وحمرم على �لعامة. �أما �لكلمة �لثانية فت�سري 

�إىل �لن�س خم�س�س للعارفني �أو مبعنى �آخر 

مر يعود �إىل  »�لر��سخون بالعلم«. ويبدو �أن �الأ

تقليد قدمي موروث يتعلق باملفاهيم �لباطنية 

 »apkallu لالهوتية �خلا�س������ة ب�: »�أفكالو�

كادي������ة وتعن������ي �لكلمة �حلكي������م �لبد�ئي  باالأ

أو /�وّمانو ummanu/: �حلا�سل  �لعارف �

لهي  على �ملعرفة يف كل �ملجاالت من �لفن �الإ

/باروت������و bartutu/ �إىل �لطب �ل�س������حري 

رو�ح �ل�رضيرة( /��سفوتو  )طرد �ل�سياطني و�الأ

بناء عن  ashputu/. وهي علوم يتو�رثها �الأ

�س������ل: /كاكو –غالو-  ب������اء /�لعبارة يف �الأ �الآ

ت������و-kaku- gallu-tu../. وهناك عبارة 

ت������رد يف �س������ياق �أحد هذه �لن�س������و�س وتدل 

على ما �س������بق وفحو�ها هو ه������ذ� �لتحذير: 

أد�ء  »ال تطل������ع �بنك على هذه �لعلوم �إال بعد �

�لق�س������م.« وكلمة �بن هنا ال تعني بال�رضورة 

أو �ملريد.  أي�س������اً على �لتلميذ � �البن بل تدل �

ومن �التفاقات �لغريبة �أن ما �سبق ي�ستح�رض 

بق������وة يف �لذ�كرة كل �لكتاب������ات �لتي جاءت 

فيما بعد وبعدة �أالف من �ل�س������نني و�ت�سمت 

بنف�������س �ل�س������مة ف������كاأن �لتقليد �ل�س������ومري 

ذهان،  كادي ظل �س������ائد�ً ور��س������خاً يف �الأ �الأ

وذلك من �لن�سو�س �ملعروفة با�سم �لن�سو�س 

�لهرم�سية ور�سائل �أخو�ن �ل�سفا و�لن�سو�س 

أي�س������اً  �س������ماعيلية و�لدرزية و� �لباطني������ة �الإ

�سافة �إىل  كتابات �ملت�س������وفة �مل�س������لمني باالإ

ناجيل  �لكتابات �لغنو�سية و�ل�س������يمائية و�الأ

أو / و�لن�س������و�س �مل�س������يحية غري �لر�س������مية �

�بوكريف������ا/ )و�لكلمة �ليوناني������ة هذه ترُتجم 



131

كادية دبية ال�شومرية - الأ جنا�س الأ الأ

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

�س������لي يدل  عادة مبزي������ف مع �أن معناها �الأ

على ما هو باطني وخفي.(

هناك نوع �آخر من �لن�س������و�س �لباطنية 

�ل�رضية حتمل بال�سومرية ��سم: )نام- غي�س- 

 nam- gish-hur-/ -�-هور- �ن- ك������ي

an- ki- a/ وهي مدونة بو��س������طة مقاطع 

أ�س������ماء �إلهية.  م�س������مارية و�أرقام تدل على �

وهي ت�سبه �لكتابة باأ�سلوب »ح�ساب �جلمل« 

أنه ال ي�س������تطيع فك طال�س������مها �سوى  حيث �

�سافة �إىل ذلك فهناك �أي�ساً  �ملخت�سني. باالإ

ألو�ح م�سمارية مدون عليها �سلو�ت �إىل /مر- �

دوك/ و�لن�س يحتوي على مقاطع ين�س������دها 

جمهور �مل�سلني، ومقاطع حتمل عبارة )�رضي. 

خا�س بالكهنة(. وهناك ق�س������ائد ون�سو�س 

كثرية من هذ� �لنوع ي�ستع�س������ي فهمها على 

حيان  أك������رث �الأ غري �ملتمر�س������مني وتتعلق يف �

أو �لطب  أو �ملر�ث������ي � أو �ل�س������حر � بالالهوت �

دوية وعلم �لفلك و�لنجوم. وهي  وتركيب �الأ

كما ي�سري �لن�س خا�سة بالذين ي�سهرون على 

لهة �لك������ربى فال تتلى �إال يف مذبح  �أ�رض�ر �الآ

�ملعبد وهو �ملكان �لذي ال يحق دخوله �سوى 

أو بتعبري �أخر /�ل�س������يوخ  للكهن������ة �ملتقدمني �

�لروؤ�س������اء/. و�حلقيق������ة �أن هذه �لن�س������و�س 

�ل�رضية كانت تُعت������رب من حيث مادتها مبثابة 

ن�سان  أو �الإ لهي بالب�رض، � ر�بط يوثق و�سائج �الإ

أو، ومبعنى �آخر، تتيح للطبيعي �أن يلج  باهلل، �

يف عامل ما هو /فائق للطبيعة/ وهي بذلك، 

وكما كان يُنظ������ر �إليها، عالقة، بقوة �لكالم، 

ما ب������ني �خلالد و�لفاين. �أي، �س������ورة �لكون 

أو  �ملتوحد، وباللغة �ل�سوفية »وحدة �لوجود �

أنها كانت  لهي يف �لب�������رضي. كما � �حللول �الإ

أي�س������اً مبثابة �إعالء �س������اأن �ملعرفة و�ل�سهر  �

عليه������ا وحفظها من �لتزوير �إذ� ما و�س������لت 

�إىل يد �لعامة.

ولقد تطور هذ� �لنظام وتر�س������خ مبرور 

أدبياً متبعاً  يام حتى �إنه �أ�س������بح تقلي������د�ً � �الأ

أ�سا�س������اً يق������وم عليه �لبناء  ومتو�رثاً و�س������ار �

أو، وبلغة �ليوم، �أ�س������بح  �لفك������ري �لثق������ايف. �

أو  تر�ثاً ي�س������كل مبجموعه »�لكتاب �ملقد�س« �

�سفار �لرئي�سية«. وهذه �لكتابات  »�لكتب و�الأ

�لباطنية تن�سب �إىل موؤلفني �أ�سطوريني ي�سك 

أي�س������اً �إىل موؤلفني  يف وجودهم �لتاريخي، و�

تاريخيني عا�س������و� يف �أزمنة معروفة، وذلك 

كما تبني �ملخت�سون من �لن�سخ �ملتاأخرة �لتي 

أنقا�س /نينوى/ يف مكتبة  عرثو� عليه������ا يف �

�مللك �ل�س������هري /��سورباين بعل/. وكان بع�س 

ول ي�سعدون  لف �الأ �ملوؤلفني �لتاريخيني يف �الأ

أو يزعم������ون ذل������ك، �إىل �ملوؤلفني  بن�س������بهم، �
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�س������الف  أولئ������ك �الأ �س������طوريني معتربي������ن � �الأ

أر�س������و� قو�عد �لفكر  �لقد�م������ى هم �لذي������ن �

ن�س������اين. ومن ه������وؤالء �ملوؤلفني �لتاريخيني  �الإ

أ�سماء مثل �ل�ساعر /�سني-  تذكر �لن�سو�س �

 /sin- lequ- uninni أونين������ي  � لق������و- 

�لذي و�سع �ل�سورة �ملكتملة مللحمة جلجام�س 

 /lu- nanna ل�سهرية، و�ل�ساعر /لو- نانا�

�سطورية. �لذي �ألف �لعديد من �لق�سائد �الأ

�لن�س������و�س  موؤلف������ي  فبع�������س  وهك������ذ� 

و�لق�س������ائد �لطبية يذكرون يف ن�سو�س������هم 

أنهم نقلوها عن ن�س������خة قدمية �رضية كتبها  �

�س������ل /لو- نانا/ �ل�سالف �لذكر حكيم  يف �الأ

لف �لثالث قبل �مليالد. مدينة /�ور/ �الأ

ويف �حلقيقة فقد كان هذ� �لنقل مبثابة 

دبي������ة و�لفكرية و�لعلمية  عمال �الأ حفظ لالأ

أو �لتزوير. وعلى هذ� �ل�س������كل  من �ل�س������ياع �

مت نقلها من جي������ل �إىل جيل لي�س عن طريق 

�سناد �ل�سفهي بل يف ن�س مكتوب ال ميكن  �الإ

�أن يتبدل يف �س������كله وال يف حمتو�ه حيث كل 

ن�سخة منقولة عن ن�سخة �أقدم كانت بال�رضورة 

حتمل عبارة /كيما- البي- ري�س������ت- �ساتي 

kima- labi- risht- shatir/ و�لت������ي 

�سلي«. وال يخفى  تعني: »نقاًل عن �لن�س �الأ

كادية كلمات  على من يتمعن يف �لعب������ارة �الأ

مث������ل /كيما/ �لقريبة من �لعربية /كما/ و/

أو  ري�سيت/ �أي /�لر�أ�س/ و�ملق�سود /�لبد�ية �

أو كما  �سل/ �أي �لن�س كما هو يف بد�يته � �الأ

ول مرة. كتب الأ

ه������ذه �لتقاليد قدمية جد�ً وت�س������عد يف 

�س������طوريني  �لزم������ن �إىل عه������د /�حلكماء �الأ

و�ئل �بجال abgal بال�سومرية، و/�أفاكلو�  �الأ

كادية، و�لذين تلقو� �ملعرفة  apkkallu/ باالأ

أيا Ea/ ث������م يف وقت الحق عن  له /� ع������ن �الإ

�بنه /مردوك/ ث������م قامو� بنقل تلك �ملعرفة 

�إىل �لب�رض بو��سطة �حلكماء �لتاريخيني �أو/ 

كادية. و�ملعنى  �أل: �ومانو Ummanu/ باالأ

يدل على �لعارف �خلبري ولعله يعادل يف لغة 

دب �أو يف �لعلوم  �لي������وم لقب /دكت������ور يف �الأ

ولقب /�ل�سيخ �لرئي�س/ يف �لكتابات �لعربية 

�لقدمي������ة و�لكلمة قريبة جد�ً من كلمة �أمناء 

بالعربي������ة. ولعله من �لغر�بة �أن يدل �ال�س������م 

 /Ummia مل�س������تق من هذه �لكلمة /�وميا�

على مفهوم �جلهل �ملطلق يف �لعربية /�أمّي/ 

أنه يج�سد �ملعرفة �لعليا! مع �

فكالو/ ميثلون  ويف �حلقيق������ة ف������اإن /�الأ

مرحلة �النتقال من �حلالة �لطبيعية �لبد�ئية 

�إىل حال������ة �لتم������دن �أو �حل�س������ارة. ودورهم 

وىل �إىل  �سا�س������ية و�الأ يتمثل فينقل �ملعرفة �الأ
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جيال. لذلك  /�ل�)�ومانو(/ حتى تتو�رثها �الأ

�س������اد �لتقليد يف �أن ما كت������ب فيما بعد من 

قدمني. على  علوم و�آد�ب كان نقاًل ع������ن �الأ

�س������ل كلية  أ�س������ا�س �أن �ملعرف������ة كانت يف �الأ �

له /�إيا/ للحكماء  وعلى هذ� �لنحو لقنها �الإ

أو �أن �ملعرفة �ل�س������املة  فكالو/ � و�ئل. /�الأ �الأ

بد. وهذ� ي�س������به  كانت موج������ودة ومن������ذ �الأ

مفهوم »�للوح �ملحفوظ«! وهو مفهوم كان من 

أثر على �لثقافات �ملتاأخرة  أنه � �لق������وة بحيث �

أركانها  وخا�س������ة �لباطني������ة و�لت������ي تق������وم �

أديان  على تلق������ي �ملعرفة �لكلية وذل������ك من �

�رض�ر �ل�س������ورية �ل�سهرية �إىل �لهرم�سية �إىل  �الأ

�لغنو�سية.

التفا�شري وال�رسوح:

كانت �ل�سدفة متميزة بالن�سبة لد�ر�سي 

�لن�سو�س �لباطنية �مللغزة �لتي حتدثنا عنها 

ثار عل������ى جمموعة كبرية  �أن يع������رث علماء �الآ

كادية، تبني بعد  لو�ح �ل�س������ومرية- �الأ من �الأ

أنها ت�س������م جمموعة »�رضوح وتفا�سري  در�سها �

�ساتذة �لكبار �لقد�مى  وهو�م�س« و�سعها �الأ

دبي������ة �لك������ربى ل�رضحه������ا  عل������ى �لعم������ال �الأ

أثناء  وتف�سريها وتبيان مو��سع �لبالغة فيها �

تدري�سها للطلبة �ملخت�سني.

وه������ذه �لن�س������و�س ت�س������به �إىل حد كبري 

م������ا ندعوه �ليوم ب�: حتقي������ق خمطوط قدمي 

حني يقوم �ملحقق �ملعا�رض بدر�س �ملخطوط 

وو�سع �ملالحظات و�لهو�م�س و�سبط قر�ءة 

بع�س �لكلمات وتف�سري �لعبار�ت �لغام�سة. 

أي�ساً �لكتب �لتي حتمل عناوين مثل /�رضح  و�

أو تف�س������ري  �ملعلقات/ �أو /�رضح ديو�ن زهري، �

�لكتب �لدينية �ملقد�س������ة لت�س������هيل قر�ءتها. 

وكان������ت �ل�رضوح �لتي نتحدث عنها �ملزدوجة 

أكادية، عوناً ال يقدر بثمن  �للغة، �س������ومرية- �

للمخت�سني يف فهم خفايا �لكلمات و�لعبار�ت 

�سار�ت �لغام�سة �لتي حتفل بها �لق�سائد  و�الإ

�لر�فدية �لكربى. و�ل�رضوح تبني �ملنهاج �لذي 

لو�ح/  كان �سائد�ً يف /�ملد�ر�س/ �أو /بيت �الأ

�سل: �إيه- دوبو e- dubu( �لتي كانت  )باالأ

تعد �ملخت�س������ني يف �لكتابة �مل�سمارية وقر�ءة 

�لن�سو�س. ونعلم �أن �لدرو�س كانت تتم على 

�ستاذ /�ل�سيخ/ )�أومية/  �لنحو �لتايل: كان �الأ

ummia( �ملتبح������ر يف �لعلم و�للغات ياأخذ 

�سا�سية ويبد�أ يف قر�ءة  ن�ساً من �لن�سو�س �الأ

مقطع������اً منه ثم يتوقف ليعلق عليه �س������ارحاً 

كل م������ا ورد فيه من مع������اين وتعابري وكلمات 

ومف�������رض�ً �إي������اه. وكان �لطلبة ي�س������غون �إليه 

وينقلون عنه وي�س������تف�رضون عن كل ما خفي 

عليه������م من �ملعاين في�رضحها لهم. وكان على 
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�لطلبة حفظ �لن�س غيباً وعن ظهر قلب.

�ستاذ  �س������افة �إىل ما �سبق فقد كان �الأ باالإ

يعطي للطلبة مفرد�ت �سهلة على �لفهم وتعترب 

كمر�دف للمفرد�ت �ل�س������عبة �أو �حلو�س������ية 

�لقدمية حتى يفهمو� معنى �ملفردة �لقدمية 

�سلي. ثم  �لغام�سة �لو�ردة على منت �لن�س �الأ

يقوم بعد ذلك ب�رضح �ل�سيغ �لنحوية وتف�سري 

فعال  �لقو�عد �لتي تخ�س������ع لها �جلمل و�الأ

�سافة �إىل  و�إرجاع �ملفرد�ت �إىل جذورها. باالإ

در�س �جلانب �لبالغي �جلمايل يف �لن�س.

وكان يتبع ذلك عملية ترجمة حيث يقوم 

�س������تاذ بتعليم �لطلبة �لذين يدر�سون على  �الأ

يديه كيفية قر�ءة مقطع �س������ومري م�سماري 

كادي������ة معلماً �إياه������م كيفية نطق  باللغ������ة �الأ

�ملقاط������ع �ل�س������ومرية. وكان �لدر�������س ينتهي 

بو�س������ع )ملح������ق( ي�س������م �ملف������رد�ت �لقيمة 

�ل�سعبة و�ملفرد�ت �حلديثة �لتي حلت حملها 

يف �ال�س������تعمال نتيجة تطور �للغة مع �لزمن 

وحيث �أن �لن�سو�س �ملدرو�سة قدمية �لعهد 

أدبية لي�س م������ن �ل�رضوري �أن  ومدون������ة بلغة �

تكون لغة �لكالم �ليومي متاماً. ثم كانت تتم 

أو �لرتجمة من �ل�س������ومرية �إىل  عملية �لنقل �

كادية مما ي������دل على مدى تد�خل هاتني  �الأ

�للغتني منذ �لقدم. هذه �ل�رضوح �ملدونة كان 

كرب يف فهم طبيعة �لن�سو�س  لها �ل�س������اأن �الأ

وىل وب�س������كل خا�س �لن�سو�س و�لكتابات  �الأ

أو ن�س������و�س �ل�������: /�ود-  �لباطني������ة �مللغ������زة �

غال- نون/. �لتي در�س������ناها يف �ل�سفحات 

�ل�سابقة.

¥µ
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ن�سان وتكوينه فاملوهبة طاقة  أثر �ملوهبة يف توجيه �الإ ال يخفى على �أحد �

خاّلق������ة، ال تقيدها مهنة، وال حتد من طاقاتها �لعو�ئق فاملبدع �حلق ي�س������ق 

طريقه و�سط �لطرق �لوعرة ويفجر طاقته كما ينبعث �ملاء �لعذب من جلمود 

أ�ساليبه �لتعبريية  أ�سكاله و� ن�ساين فوق �لقيود على خمتلف � بد�ع �الإ �ل�سخر فاالإ

من رق�س ومتثيل ومو�سيقى و�سعر وق�سة ونحت وت�سوير وغريها من و�سائل 

أو �لفر�ساة و�لقلم و�لكلمة. �إن  زميل � أو �الإ أو �للون � �لتعبري �لتي تعتمد �ل�سورة �

بد�ع �إلهام  ت�سقله  ن�ساين هبة من �هلل. ونبع نري �ساف، وهذ� �الإ بد�ع �الإ �الإ

باحث �شوري

 العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمة

�أطبـّـــــاُء �أدبـــــاُء من حلــــــــب

❁

˜

❁❁
حممــود �حممــود �أ�ســـــد�ســـــد
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�لثقافة و�لتجرب������ة و�ملتابعة و�لوعي �ملعريف 

ملكنونات������ه وذّر�ته �خلا�س������ة به. ه������ذ� �للون 

ن�س������اين ينطل������ق عفوياً وذ�تياً  من �جلمال �الإ

لي�س������كل جدوالً رقر�قاً، يقرتف �إثم كتابته �أو 

أتقن �لتعامل  تعاطيه �إن�سان �متلك و�سائله، و�

معها. ف������ر�ح ينفخ فيه من روح������ه وثقافته 

وجتربت������ه �إىل جانب ممار�س������ته مهنته �لتي 

يعي�س منها ولذلك يعترب و�س������يلة من و�سائل 

ن�سان  ن�س������اين عن طريقه يهرب �الإ �لرقي �الإ

�إىل عامله �ملن�س������ود و�إىل �ل�سحر �حلالل مما 

دباء �لذين  يبتغي������ه. يف تاريخنا �لكثري من �الأ

�متهنو� حرفة يعي�سون من دخلها �إىل جانب 

أو �ملتعبة �حلزينة.  �إ�سباع �أرو�حهم �لعا�سقة �

فهناك حمامون ومهند�سون و�أطباء وغريهم 

دب وتفوقو� على  ق������د نبغو� يف جم������االت �الأ

�أقر�نهم، و�سطرو� ��سمهم يف �سفحات �لكتب 

بد�ع. و�لنقد و�الإ

دب �إىل  أ�س������ماء المعة نبغت يف �الأ هناك �

جانب ممار�سة مهنة �لطب. وبع�سهم طغت 

أ�س������دلت �ستائرها على  ديب و� عليه �سفة �الأ

بد�عي على ح�ساب  مهنته، فعرف بجانبه �الإ

مهن������ة �لطب. و�لكتب �لقدمية تروي لنا عن 

�أطباء قدماء كانت لهم حكمتهم وفل�س������فتهم 

دبي������ة، و�ل�رضد �لتاريخي �ملعريف  آر�وؤهم �الأ و�

يفيدنا يف �س������ّد عر� �لتو��س������ل كيال نعتربها 

ظاهرة عاب������رة ال تتكرر. فهي حقيقة جليَّة، 

دب  تدعونا للتوقف عنده������ا ومدى تاأثري �الأ

أي�ساً.. على �لطب وبالعك�س �

�إن مهن������ة �لطب مهن������ة �إن�س������انية نبيلة، 

حتت������اج للكلم������ة �لعذب������ة �لرقيق������ة �ملوؤثرة، 

وللحكمة �لبليغ������ة �ملوجزة، وحتتاج �إىل قلب 

رحيم د�فئ. وملو�قف �إن�سانية �سفيفة. وهذ� 

دب �لذي ينحو جتاه  أم������ر يحر�س علي������ه �الأ �

ن�س������ان وتهذيبه و�إع������د�ده وبعث روح  بناء �الإ

مل و�لثقة به. �الأ

ن�سان من تبعات  دب متنف�س لالإ وهذ� �الأ

�حلياة وهمومها، و�لطبيب و�حد من �لذين 

تعرت�س������هم حاالت موؤمل������ة ومزعجة وملهمة، 

فهناك ق�س������ة وحكاية ور�ء كلِّ مري�س، وما 

طب������اء �لذين  أك������رث �لطر�ئ������ف �لتي متر باالأ �

يتعامل������ون م������ع خمتل������ف �رض�ئ������ح �لب�رض يف 

طباعه������م وتكوينه������م و�نتماء�تهم وهذه كلها 

ت�س������كل ر�فد�ً ومادة �إبد�عية ثرية ي�س������تفيد 

منها وتغنيه ب�س������كل مبا�������رض �أو غري مبا�رض. 

بد�ع مالذ ومرف������اأ للروح و�لبدن و�ملهنة  فاالإ

ولية �لت������ي ترثي  خم������زن مل������يء بامل������و�د �الأ

ن�سانية. �لتجارب �الإ

طباء كتاب  من �لكتب �لت������ي ترجمت لالأ

طباء« البن �أبي  نباء يف طبقات �الأ »عيون �الأ

�أ�س������يبعة �ملتوفى �سنة �س������تمئة وثمان و�ستني 

للهجرة، و�ملولود يف دم�س������ق �س������نة خم�سمئة 

وثمان وت�س������عني هذ� �لكت������اب يحوي �لكثري 
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طباء ع������رب �لتاري������خ وعلى  م������ن تر�ج������م �الأ

قاليم. ويف هذ� �لكتاب  جنا�س و�الأ خمتلف �الأ

طباء قالو� �ل�س������عر، ونطقو�  ذكر وترجمة الأ

باحلكم������ة ومنه������م �لفال�س������فة )�أفالطون- 

أر�س������طوطالي�س( وجالينو�س �لذي  �أر�سطو- �

يذك������ر يف كتاب������ه »حمنة �لطبيب �لفا�س������ل« 

�إين منذ �س������باي تعلمت طري������ق �لربهان ثم 

�إين ملا �بتد�أت بعلم �لطب رف�س������ت �للذ�ت، 

و��س������تخففت مب������ا فيه م������ن عر�������س للدنيا 

ورف�س������ته. حتى و�س������عت عن نف�سي موؤونة 

أب������و�ب �لنا�س للركوب معهم من  �لبكور �إىل �

أبو�ب �مللوك.. لكن  منازلهم و�نتظارهم على �

أ�س������غلت نف�س������ي ودهري كله باأعمال �لطب  �

و�لروية و�لفكر فيه..

ول�ست ب�سدد ��س������تعر��س �لكتاب �لذي 

ي�ستحق �أكرث من وقفة ودر��سة. وقد �أ�سدرت 

جمل������ة �لهالل �مل�رضية عدد�ً خا�س������اً بعنو�ن 

آذ�ر عام �ألف وت�س������عمئة  أدباء« عدد � »�أطباء �

وثالثة و�س������بعني وفيه ذكر و��ستعر��س لهذه 

�لظاهرة. فهناك ذك������ر للطبيب �لالمع �بن 

�س������ينا �مللقب بال�س������يخ �لرئي�������س و�ملعروف 

بق�سيدته �لفل�سفية �ل�سوفية »�لعينية«:

رف��ع الأ املحل  هبطت عليك من 

ومت����ّن����ع ت������ع������ّزز  ذات  ورق�����������اء 

ع��ارف مقلة  ك��ل  ع��ن  حمجوبة 

���ش��ف��رت ومل تتربقع ال��ت��ي  وه���ي 

ورمب���ا اإل���ي���ك  ك����ره  اإىل  و���ش��ل��ت 

تفّجع ذات  وْهي  فراقك  كرهت 

بالطبي������ب  تعريف������اً  �ملجل������ة  ذك������رت  و 

دي������ب �أحمد عماد ع�س������و جممع  �للغوي �الأ

أدباء  �للغ������ة �لعربية. وفيها تعري������ف باأطباء �

ندل�س منهم »�ل�س������اعر �أمية بن عبد  م������ن �الأ

�لعزي������ز �لد�ين« وهو متن������وع �ملو�هب، وقال 

أكان �أمية طبيباً  فيه �لدكتور �أحمد هيكل: »�

دب؟  أم كان طبيب������اً يهوى �الأ يهوى �لط������ب. �

بل نت�س������اءل -ونحن يف ده�س������ة بالغة- �أكان 

أم  أم موؤرخاً � أم فيل�س������وفاً � أم فلكياً � مهند�س������اً �

أديباً..؟ أم � مو�سيقياً �أم طبيباً �

ومن �سعره يف �لطبيعة:

جداولها زرق  خمائلها،  خ�رس 

ومتلف فيها  تلف  موؤ فاحل�ّض 

بينهما العي�ض  ي��ل��ّذ  وظ���ّل  دوح 

ف���ذا ي���رفُّ ك��م��ا ن��ه��وى وذا ي��رف

يجري الغ�شيم على اأرجائها دنفًا

ال��دن��ف  ب���ه  ي�����ش��ف��ي  اأرج  ه  وم���ل���وؤ

طباء �مل�سهورين يف �لوطن �لعربي  ومن �الأ

دبي������ة �لدكتور  و�لذين عرفو� ب�س������هرتهم �الأ

�لقا�س يو�س������ف �إدري�س. و�ل�س������اعر �لرقيق 

�إبر�هيم ناجي �س������احب ق�س������يدة �الأطالل 

�مل�س������هورة، و�لدكت������ور �ل�س������اعر �أحمد زكي 

أبو �س������ادي وكالهما مل يكتفيا بقول �ل�ساعر  �
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ونظمه ب������ل كانت لهما نظرة 

يف �حلركة �ل�س������عرية ودعوة 

للتجديد.

فق������ال �ل�س������اعر خلي������ل 

�ل�س������اعر  مطر�ن يف جتربة 

أبو �س������ادي، يف  �أحم������د زكي �

ديو�ن »�أطياف �لربيع« »فاجاأ 

ديب  هذ� �لطبيب �ل�ساعر �الأ

مفاجاأة  �لعربي������ة  �ل�س������ليقة 

ج������اوز بها ج������ر�ة �ملجرتئني 

عل������ى �لتجديد م������ن قبل ومل 

يرع �أن تلك �ل�س������ليقة بطيئة 

يف حتوله������ا، حري�س������ة على 

أل������وف ي�رضها وير�س������يها،  ما

وما ز�لت مت�سبعة باقتناعها 

�أن فيه������ا �لكفاية و�لغناء عن 

كل م������ا �س������و�ه« ويف �لعر�ق 

أدباء �أطباء منهم �بن �س������بل  �

�لبغد�دي �مللقب ب�س������اعر �مل�سيب، و�ل�ساعر 

ديب �لبديع �ال�سطرالبي و�ل�ساعر �لطبيب  �الأ

أبو �لقا�سم هبة �هلل �بن �لف�سل وكان �ساعر�ً  �

خبيث �لل�سان، وهو �لذي �أطلق لقب »حي�س 

م������ري �أبي �لفو�ر�س.  بي�س« على �ل�س������اعر �الأ

ندل�������س �لفيل�س������وف �لفقي������ه  وهن������اك يف �الأ

�لطبيب �بن ر�سد.

طباء  أ�س������ماء �الأ وميكننا �أن نذكر بع�س �

دب �لفرن�س������ي �ملعا�رض. ومنهم  دباء يف �الأ �الأ

»جورج دوهامري« �س������احب كت������اب دفاع عن 

دب و�س������احب رو�ية »مغامر�ت �ساالفان«  �الأ

و�لتي �تبعها ب�»�آل با�سكييه« وهناك �لطبيب 

�لرو�ئ������ي فرديناند وتيو�س �س������احب كتاب. 

»رحل������ة �إىل نهاية �لليل« وهذ� �لكتاب �س������اع 

و�نت�رض وقوبل بحما�س. وله رو�ية »موت على 

نكليزي فهناك  دب �الإ �حل�س������اب« و�أما يف �الأ

أ�سماء كثرية منهم »جون كيت�س« �لذي هجر  �
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دب و�ل�س������عر خا�س������ة. وهناك  �لطب �إىل �الأ

�لرو�ئ������ي »توبيا�������س �س������موليت« ويف رو�ياته 

�لتي تقرتب من ق�س�س �ل�سطار. »روديريك 

ر�ندوم« و»رحلة همغري كلينكر«.

دباء  ويف �س������ورية جمموعة متميزة من �الأ

طب������اء �لذين ب�س������مو�، و��س������تهرو� كاأدباء  �الأ

المعني لهم حما�رض�ته������م وكتبهم ودو�وينهم 

�ل�سعرية ورو�ياتهم. ولهم ح�سورهم �لثقايف 

دي������ب �ملرح������وم  �مل�س������تمر يف مقدمته������م �الأ

�لدكتور عبد �ل�س������الم �لعجيلي �لذي �سّطر 

بد�عي مبا �متلكه من موهبة وُخلٍُق  ��سمه �الإ

و�نتماء و�أدب وتو��سع. وكانت مهنته �لطبية 

منهاًل للكثري من �إبد�عاته وخا�سة يف مدينة 

�لرق������ة �ملتكئة عل������ى نهر �لفر�ت، فا�س������مه 

أ�س�س  �رتبط بها، و�رتبطت به �عتز�ز�ً، وقد �

جليل متميز من كتاب �لق�سة. ومن حم�س 

يطل علينا �ل�س������اعر و�ملرتجم �لدكتور �ساكر 

مطلق وقد �أغنى �ملكتبات باأ�سعاره وترجماته 

يف �لدوريات �لعربي������ة و�ملحلية، و�إىل جانبه 

ينطلق �سوت �ل�ساعر و�لباحث جمال �لدين 

خ�س������ور طبيب �لقلبية يف حم�س وللدكتور 

جمال �لدين خ�س������ور ح�سور ثقايف متوهج 

�كت�س������به م������ن غ������ز�رة �ط�ّ�الع������ه وحماكمته 

للو�ق������ع �لثقايف و�ملوروث �لتاريخي فله روؤية 

عقلية نزق������ة ويف مدينة حم������اه يطل علينا 

�ل�س������اعر �ملحبوب �لطبي������ب وجيه �لبارودي 

أدباء  بغزله و�س������خريته ودعابت������ه. و�أذكر من �

دم�س������ق �لنز�رين، �لدكتور �ل�ساعر نز�ر بني 

مرجة و�ل�س������اعر �لدكتور �جلر�ح نز�ر بريك 

هنيدي وكالهما حاذق يف مب�س������عه وكلمته 

وعطائه، وق������د تر�أ�س �لدكتور بريك هنيدي 

جمعي������ة �ل�س������عر يف �حتاد �لكّت������اب �لعربي 

وحظي بالتكرمي وكنت رفيقاً له يف مهرجان 

�لرمثا �ل�سعري يف دورته �لعا�رضة عام �ألفني 

أربعة. مع لفيف من �ل�س������عر�ء �لعرب وملدة  و�

أيام. و�لدكتور نز�ر بني مرجة در�س  ثماني������ة �

�س������تاذ حممد  يف حل������ب و�أحبها وكتب عن �الأ

قجه وعن �س������قيقه �ل�س������هيد �ملرحوم حممد 

م�س������يات  منري قجه. ويطلُّ على �ملدينة يف �الأ

و�ملهرجان������ات وكالهما له ع������دة جمموعات 

�سعرية مطبوعة.

ديب �لطبيب  ومن �إدل������ب يبزغ جن������م �الأ

ذن  �س������الح �لرّحال وهو خمت�س باأمر��س �الأ

ن������ف و�حلنجرة ويكتب �ل�س������عر و�لرو�ية  و�الأ

ب������اً يف جمال  ومع������روف بك������ده و�س������عيه جمرِّ

بد�ع ويحمل ح�س������اً �س������فيفاً يو�سل به �إىل  �الإ

�لن������زق �جلمي������ل. ومن �لالذقية يلمع ��س������م 

ديب������ة طبيب������ة �لعي������ون هيف������اء �لبيطار،  �الأ

تكتب �لق�س������ة و�لدر��سة و�لز�وية �ل�سحفية 

�لر�سيقة �ملاتعة.

�س������ماء �لتي تذكرتها دون  هذه بع�س �الأ

�س������ماء  �لبح������ث و�لتق�س������ي وجمع جميع �الأ



140

ـــــاُء اأدبـــــاُء من حلــــــــب
ّ
اأطبـ

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

وهذ� بعيد عن مو�س������وعي، ولك������ن �أحببت 

�لتنوي������ه �لذي جاء مط������والً خلدمة �لبحث، 

و�لتق�س������ي و�لدر��سة �ل�ساملة رمبا تكون يف 

كتاب م�ستقل.

�آن �لتوق������ف يف مدينة حلب �لتي حتتفي 

طباء،  دب������اء �الأ أ�������س بها م������ن �الأ بنخب������ة ال با

وبع�س������هم جتاوز حدود �ملحلي������ة �إىل خارج 

�لقط������ر ب�س������معته ومكانته، وه������ذه �لطاقة 

دب  �جلميل������ة منّوع������ة وملونة تلتق������ي يف �الأ

دب ووظائفه  وقد ال تلتق������ي يف �جتاهات �الأ

أث������ر جمي������ل ولي�س هذ�  ومفهوم������ه. وه������ذ� �

ق�س������دنا، لذلك �أجد �س������عوبة يف �لت�سنيف 

و�سوف �أجتاوز �لوالدة و�لن�ساأة و�أقت�رض على 

أ�سلط  من ميار�س �ملهنة يف مدينة حلب، ولن �

�س������يف �لنقد بل �س������اأحرتم �إبد�عه������م و�أقبله 

�إبد�عاً �إن�س������انياً يهذب �لنف�س ويوقظ �لروح 

ويدغدغ �مل�س������اعر بالكلم������ة �لعذبة و�ملعنى 

�لنبيل. و�إين �س������عيت جاهد�ً و�أرجو �ملعذرة 

�سماء، رمبا لتق�سري  �إن غفلت عني بع�س �الأ

دباء  أو لعدم معرفتي باالأ غل������ب � مني وهو �الأ

بد�ع  نهم يقرتف������ون �الإ أو الأ �لذي������ن �أغفلتهم �

على خجل و��ستحياء، فابتعدو� عن �لو�سط 

أو لعدم  دبي ح�سور�ً وم�س������اركة و�إنتاجاً، � �الأ

مثل وهذ� حدث مع بع�س������هم  جتاوبه������م �الأ

�سف. لالأ

و�لغاية من �لبح������ث �إذكاء �لد�فع فيهم، 

وحتري�س������هم على �ملغامرة و�قتحام �س������دود 

�خلج������ل و�لعزلة لي�س������كلو� فريق������اً جمياًل 

يتغن������ى بالكلمة �لرقر�قة و�ل�س������ورة �لفاتنة 

و�لفك������رة �ل�س������اطعة. الم�س������ت �أدبهم بروية 

وحمبة وتقدير وكنت على م�ساحة و�حدة من 

�جلميع، وح�س������ب حدود معرفتي ومتابعتي 

رغم �س������عوبة �لبحث و�لتو��سل، ولن �أنحاز 

أو روؤية على ح�ساب غريها.  �إىل �س������كل �أدبي �

أدبية فيها  دباء ي�س������كلون حديق������ة � هوؤالء �الأ

�س������جار �ملثمرة �ليانعة وبع�سها ينتظر  من �الأ

جناز وبع�س������ها �س������امخ و�أخرى تنمو على  �الإ

دباء  ��س������تحياء. فيها ما لذ وطاب هوؤالء �الأ

دب و�عتز�زه������م و�إميانهم  جمعهم ح������ب �الأ

بدور �لكلمة.

دباء �لذين  �س������تكون �أوىل حمطاتي مع �الأ

آثار�ً �إبد�عية جميلة  فارقو� �حلياة وترك������و� �

فه������ذ� �لدكت������ور خال�س �جلاب������ري �ملتوفى 

عام ثمانية وثمانني وت�سعمئة و�ألف. خمت�س 

باجلر�حة �لعامة و�س������درت له عدة رو�يات 

أن������ا دخيلة علي������ك« 1969 و»حب يف  »ق������ف �

زح������ل« � 197. وله كت������اب تاأمالت وخو�طر 

وكانت له �هتمام بالر�س������م و�لفن و�ل�س������ينما 

وهو �ساحب �أول �رضكة �سينما.

ديب »�سلمان قطاية« �ملتوفى  ويلمع ذكر �الأ

ذن  أربعة وهو دكتور خمت�س باالأ عام �ألفني و�

نف و�حلنجرة، وكانت �هتماماته �لعلمية  و�الأ
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دبي������ة غنية ومتمي������زة، كان يحب �لعمل  و�الأ

و�مل�ساهمة و�النطو�ء حتت جناح �جلمعيات 

�لعلمي������ة. كتب يف �لطب و�مل�رضح و�لق�س������ة، 

وله م�س������اركة يف �لفن �لت�س������كيلي وحا�س������ل 

على ع������دة جو�ئز. طبع له بحدود خم�س������ة 

وع�رضي������ن كتاب������اً بالعربية و�لفرن�س������ية منها 

أين و�إىل �أين؟«- »ن�سو�س  »�مل�رضح �لعربي من �

م������ن خيال �لظل يف حل������ب«- »�بن �لنفي�س- 

�سل�سلة �أطباء �لعرب«- »�لطب و�ل�سيدلة يف 

ل   �ملكتبات �لعامة بحلب« ويح�رضين �لت�س������اوؤ

�ملر �أال ي�س������تحق �إحياء ذكرى وفاته وتكرميه 

و�إجر�ء ندوة عنه..؟

ديب »كيفورك  أتوق������ف عند �لدكت������ور �الأ �

تيميزيان« �ملتوفى عام �ألف وت�سعمئة وت�سعة 

وت�س������عني وكان له ح�س������ور ثقايف جميل يف 

دب وح�سد �لكثري من حمبة  جمال �لطب و�الأ

�لنا�س فهو خمت�������س باأمر��س �لقلب، وممن 

أ�س  رمني������ة، وتر� وطد �لعالق������ات �لعربية �الأ

جمعية �لنه�سة وله ثالث جمموعات �سعرية 

رمني������ة- بحر وجزي������رة- و- حركة- و-  باالأ

�رضيناد..

خري �إىل �لعربي������ة عن طريق  وتُرج������م �الأ

دباء  �لدكت������ور غ�س������ان كجو، ومن ه������وؤالء �الأ

�لدكتور طه �إ�س������حاق �لكي������ايل �ملتوفى عام 

�سبعة وت�سعني وت�س������عمئة و�ألف وهو خمت�س 

نعا�������س، ودر�س يف كلية �لطب  بالتخدير و�الإ

بحلب ومعهد �ل������رت�ث �لعلمي �لعربي، وقد 

ترك جمموعة م������ن �ملخطوطات منها )�أدب 

طباء( و)حلبيون من�سيون( وله »�مل�ستدرك  �الأ

ع������الم �لنب������الء يف تاريخ حلب �ل�س������هباء  الإ

للطباخ« و�أ�س������در باال�س������رت�ك ترجمة كتاب 

مريكي »رميون  »حياة بعد حياة« للباحث �الأ

�أجودي« ومن حما�رض�ته �جلميلة �لتي قّذمها 

»�لطبيب �ملالك و�لطبيب �ل�سيطان«.

دب  طباء �لذين �أجنزو� كتباً يف �الأ ومن �الأ

و�لفكر �لدكتور عبد �لرحمن �لكيايل �ملتوفى 

عام ت�سعة و�ستني وت�سعمئة و�ألف. وقد توىل 

من�سب وز�رة �ملعارف ووز�رة �لعدل، ووز�رة 

�القت�س������اد، و��ستلم رئا�س������ة �حلزب �لوطني 

وكان ع�سو�ً يف �ملجمع �لعلمي �لعربي ورئي�س 

جمعية �لعاديات ومن كتب �ل�سادرة:

- �جلهاد �ل�سيا�س������ي و�لرد على �ملفو�س 

�ل�سامي »بون�سو«.

- �رضيعة حمور�بي.

آر�ء من جز�أين. - �أ�سو�ء و�

أربعة �أجز�ء.. - �ملر�حل من �

أ�س������ماء عدة �أطب������اء �أغنى  وتذكر حلب �

ح�س������ورهم و�أبحاثه������م �مل�س������هد �لثقايف يف 

�ملنتدي������ات و�ملجال�������س ويف عياد�تهم. منهم 

�لدكتور بدر �لدين زيتوين �ملتوفى عام �ألفني 

و�ثنني، وق������د �متلك عقاًل حتليلي������اً ومركباً 

معاً يف معاجلته للق�س������ايا �لرت�ثية �لتي �آمن 
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به������ا ود�فع عنها مبا ميلكه من غرية ومعرفة 

ثار،  و�جتهاد يف جمال �لبحث عن �جلذور و�الآ

بحاث وحا�رض يف �ملركز  كتب �لكثري م������ن �الأ

�لثق������ايف وجمعية �لعادي������ات و�حتاد �لكتاب 

وه������و �أول من طرح ق�س������ية �لفكر �لكنعاين 

على منابر حلب و�س������حف �س������ورية، ويعتقد 

�أن �لفكر �لكنعاين �أول جمتمع قام على �أر�س 

�لوطن �لعرب������ي �لكبري بني �لف������ر�ت و�لنيل 

ول للمجتمع  و�لكنعانية متثل �ال�س������تقر�ر �الأ

ع�س������اب  ول وكان������ت له �هتماماته بعلم �الأ �الأ

و�لتد�وي بها ونال تكرمي حمافظة حلب.

و �أت�سور �أمامي �لدكتور �ملرحوم �إح�سان 

�س������يط بقامته �ليافعة ونظرته �لثاقبة، وهو 

طبيب �أطف������ال وكان معروفاً بح�س������ه �لفني 

ن�ساين ونزقه �لربيء �لذي يالم�سك دون  و�الإ

ن�ساين مع  ف بتعامله �الإ �أن يزعجك وقد ُعرمِ

دباء و�لفنانني  �ملر�س������ى وكان موطن حب �الأ

وله عدة �أبحاث يف �لدر��سات �لهند�سية عن 

�س������المية، وقد  �س������المية وغري �الإ �لعمارة �الإ

أ�سبوعية خا�سة عن مدينة حلب  �أعدَّ حلقات �

آثارها وكان يهوى فن �لت�سوير وهو  ومعاملها و�

�س������احب فكرة فرقة �جلالء �لفنية جلمعية 

�لعاديات �لتي كان ع�س������و�ً �إد�رياً فاعاًل بها 

وكان رئي�ساً جلمعية �ل�سهباء. ومن �ملفرو�س 

�أال تن�سى حلب �لدكتور �ل�ساعر علي �لنا�رض 

�لذي تويف عام �ألف وت�سعمئة و�سبعني غيلة 

على مكتب عيادته وقد �ساع دمه هدر�ً، ومل 

مي�س ور�ء جنازته �إال قلة من �لنا�س.

و�ل�س������اعر �لطبيب معروف ب�س������اعريته 

�ملتاألقة وموهبت������ه �ملتوثبة وريادته مع بع�س 

أبن������اء جيل������ه لق�س������يدة �لتفعيلة و�ل�س������اعر  �

أ نهايته �أحياناً وه������ذ� ما يبدو يف هذه  يق������ر�

بيات: �الأ

ال��غ��ي��ُب! دع خ��ت��ام حياتي اأي��ه��ا 

ق�������دارا غ���ف���ل���ًة، ك���ي اأج����اب����َه الأ

��ْر ع���ل���يَّ ب��ه��ج��َة ���ش��ك��ري ل ت��ع��كِّ

ب��خ��َم��اٍر ف��ق��د ���ش��ئ��م��ت اخل���ْم���ارا

م��ن خ��رائ��ب نف�شي ال��غ��وِر  اإنَّ يف 

وت������ارا ، ي��ق�����ش��م الأ ع���ازف���ًا ج�����نَّ

وكان������ت عيادت������ه موطن عمل������ه ومكتبه 

وبيت������ه يف �آخر حياته وكان يعتز ب�س������اعريته 

ديب �لبريوتية  و�إح�سا�س������ه، ون�رض يف جملة �الأ

وغريها وكان عازفاً ع������ن ن�رض دو�وينه فقد 

ن�رض مطلع �سبابه ديو�ن »�لظماأ« ومل يجد من 

�ال�س������تجابة �إليه ما متناه فانعك�س ذلك على 

نف�س������يته وهذ� يعود �إىل �قرت�ب جتربته من 

جتربة �ل�س������عر �لغربي �ل������ذي مل يكن ماألوفاً 

لدين������ا يف �لبد�ي������ة، ثم �نقط������ع ون�رض ديو�ن 

»�رضيال« وهو م�س������رتك مع �سديقه �ل�ساعر 

�أورخان مي�رض و�لذي مييل �إىل �لتجريد. ومل 

ول، و�سدرت له  ي�س������ل �إىل م�ستوى ديو�نه �الأ

أيام، ق�سة �لكون  دو�وين �أخرى منها. ق�سة �
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خري  غ������و�ر- �حلديد.. وديو�نه �الأ �لثاين- �الأ

»�ثنان يف و�حد« وقد كتب مقدمته �لدكتور 

ديب عبد �ل�سالم �لعجيلي ومما قال فيه:  �الأ

»�إنه يقع على عو�مل غريبة، وم�س������اعر غريبة 

وت�سبيهات غري ماألوفة، و�سور ت�سل �إىل حد 

�لن�س������وز وله �أربعة خمطوطات، وي�ست�س������هد 

ديب خليل �لهند�وي بدر��سته عن �ل�ساعر  �الأ

علي �لنا�رض بق�س������يدة ل������ه وردت يف ديو�ن 

»�ثنان يف و�حد« �لذي يكرث �القرت�ب فيه من 

�ملوت، فيعتربها تن�سم �إىل م�ساف �لق�سائد 

�لعربية بل �لعاملية:

ت��لق��ي��ُت وامل������وُت وج���ه���ًا ل��وج��ِه

ازدراُء وك�����ان  اب���ت�������ش���اٌم،  ف���ك���ان 

ك���ي���ُد ظ���واه���ُر ف��ي��ه��ا ال������وداُد الأ

واأخ������رى ي��ت��م��ت��م ف��ي��ه��ا ال���ّري���اُء

ح����ان����ٍة يف  وامل�����������وُت  ت����لق����ي����ُت 

ال����رج����اُء ي���ه���ل���ِه���ُل يف زائ���ري���ه���ا 

م���ع���ب���ٍد يف  وامل����������وت  ت����لق����ي����ُت 

م��ن��ي��ِه ال�����ش��ق��اُء ي��ت��ِم��ت��ُم يف م��وؤ

غ�������ادٍة يف  وامل������������وُت  ت����لق����ي����ُت 

الوفاِء �شقيَق  فيها  ال��غ��دُر  ي��رى 

ت���لق���ي���ُت وامل�������وُت ط����يَّ ال��رب��ي��ع

وط����يَّ اخل���ري���ِف وط����يَّ ال�����ش��ت��اِء

ت����لق����ي����ُت وامل��������������وُت.. ل��ك��ن��ن��ي

�����������اُه دوم�������ًا جن���ي���د ال���ده���اء واإيَّ

ف������ل ه������و ُي������ّظ������ِه������ُر م���ك���ن���وَن���ُه

خل���ف���اء ��������رسَّ  اأه�����ت�����ك  اأن��������ا  ول 

ت��لق��ي��ُت وامل������وُت وج���ه���ًا ل��وج��ه

ازدراء وك�����ان  اب���ت�������ش���اٌم،  ف���ك���ان 

أن�س������فه �لرو�ئي فا�سل �ل�سباعي  و قد �

أدباء من حلب  يف �لكتاب �لثاين من �سل�س������لة �

يف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�رضين وكانت 

بينهما جل�سات ور�سائل وبوح، و�سعره يز�وج 

ب������ني �لعاطف������ة و�لفك������رة ويعتربه م������ن رو�د 

ق�س������يدة �لتفعيلة يف �ل�سعر �لعربي و�أعتقد 

�أن نهاية �لدكتور علي �لنا�رض وم�سار حياته 

ي�سكل مادة �إبد�عية للدر�ما مع �ملرحوم خري 

�سدي. �لدين �الأ

م������و�ت )رحمهم �هلل(  �أكتفي من ذكر �الأ

دباء �لذين  أتوق������ف عند بع�س جت������ارب �الأ و�

يغنون �مل�س������هد �لثقايف باإبد�عهم وجتاربهم 

وح�س������ورهم. فهن������اك طاقة جميل������ة تتابع 

وت�سارك وتن�رض زو�ياها ومقاالتها وكتبها يف 

�ل�س������حف و�لدوريات فدكتور �لعينية �سمري 

�أنطاك������ي وهو ع�س������و يف �أكرث م������ن جمعية 

وكان حما�������رض�ً يف جامعة حلب. له موؤلفات 

طبية وغري طبية منها »�حلب �أعمى« ومنها 

»رّو�د طب �لعيون يف �س������ورية« وكالهما من 

وحي �الخت�س������ا�س. وله مقاالت وق�س�������س 

من�سورة يف �سحيفة �جلماهري وجملة �ل�ساد 

و�ل�س������حف �للبناني������ة وبع�س������ها ترجم �إىل 
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رمنية.. وكذلك زميل �خت�سا�س������ه ورفيق  �الأ

مهنت������ه �لدكتور �لك�س������ندر ك�سي�س������يان، وقد 

ثار و�لرت�ث،  عرف من خالل �هتمام������ه باالآ

ويتقن �أكرث من لغة ومن موؤلفاته وكتبه »قتل 

أّم������ة 1913-1916« وهو ترجمة �س������فحات  �

وثائقية من جري������دة �لتقدم �حللبية. يتناول 

رمني������ة و�لعربي������ة يف �لدول������ة  ح������و�ل �الأ �الأ

�لعثمانية و�لبالد �ل�سامية، وله كتاب »�لنظام 

موية و�لعبا�س������ية« وله  �لنقدي يف �لدولة �الأ

و�بد �ل�سورية« وهو  كتاب »�لدليل �ملو�سع لالأ

ع�سو �إد�ري يف جمعية �لعاديات.

وم������ن ال يع������رف �لدكتور حممد ب�س������ري 

�لكات������ب �ملخت�������س باجلر�ح������ة �ل�س������درية، 

وعمي������د كلية �لطب �س������ابقاً و�بن رجل �لعلم 

و�لث������ورة و�لن�س������ال �أحمد �س������فا �لكاتب.. 

فالدكتور ب�س������ري معروف بخلقه ورقة طبعه 

ولغت������ه �ملعافاة وثقافته �ملدفونة يف �أعماقه. 

و�لدكتور �لكاتب ال مييل �إىل �س������هوة �لكالم، 

لذلك يحر�������س على تقدمي �ملفي������د و�لنافع 

يف �لن������دو�ت و�ملحا�رض�ت و�ل�س������حف، وله 

م�ساركات عديدة، وهو رئي�س جمعية �لعلوم 

لع������دة دور�ت وله �أبحاث������ه �لطبية ومقاالته 

�الجتماعية وحظي بتكرمي من جامعة حلب 

طباء وجمعية �لعلوم وكان تكرمياً  ونقابة �الأ

يليق بعطائه وخلقه.

وللدكت������ور �ملع������روف عام������ر �س������يخوين 

أدبية و�جتماعية ومو�سيقية �إ�سافة  مبادر�ت �

�إىل مهن������ة �لطب، فقد �ألقى عدة حما�رض�ت 

و�س������ارك يف �لكثري من �لندو�ت على �ملنابر 

دب  �لثقافية وذلك يف �ملو�سيقى و�لطب و�الأ

وحفالت فرقة �جل������الء. و�إىل جانبه طبيب 

�لقلبي������ة م�س������طفى ماهر �لعط������ري �لذي 

ين�رض مقاالته ودر��س������اته يف �ملجالت �لطبية 

و�لعلمي������ة وله زو�يا يف �س������حيفة �جلماهري 

أدبية  �حللبية، ويتعامل مع �خت�سا�سه بروح �

رقيقة وي�سعى �إىل تاأديب �لعلم عامة و�لطب 

خا�س������ة ويعمل عل������ى �إبر�ز �إن�س������انية �لطب 

وينطبق هذ� على �لدكتور حممد نهى �سيط 

غذية، فقد قّدم نف�سه باحثاً  �ملخت�س بعلم �الأ

حاذقاً يف جم������االت علم �الجتم������اع و�لعلوم 

ويف ف������رتة وجيزة على منابر مديرية �لثقافة 

وجمعية �ل�سهباء.

وللدكتور زهري �أمري بر�ق م�س������احة طيبة 

يف ذ�ك������رة �لنا�س فهو طبي������ب عظمية ولكن 

له ح�س������وره �لثق������ايف و�الجتماعي يف جمال 

دب و�مل�������رضح و�لكتاب������ة �لدر�مية للتلفاز،  �الأ

وقدم نف�سه كاتباً در�مياً متمكناً من �أدو�ته، 

وقد �أعدَّ عدة م�رضحيات منذ يفاعته. فاأعد 

م�رضحية »غ������د�ً ت�رضق �ل�س������م�س« و�أخرجها 

أ�������س �إد�رته  نادي �س������باب �لعروب������ة �لذي تر�

ب م�رضحية »ثمن �حلرية« وكتب  فرتة، وع������رَّ

عدة متثيليات �إذ�عية وم�سل�س������الت كوميدية 
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ذ�عة منها »�سور �جتماعية �ساحكة« ومن  لالإ

�مل�سل�س������الت »�جلذور- �لطبيبة- وح�س������اد 

�ل�س������نني- وقلوب د�فئ������ة- و�حلريق« و�أجنز 

مع �ل�س������اعر يو�س������ف طاف�س و�لدكتور و�هه 

�سي�رضيان م�سل�س������ل »حي �ملز�ر« و�لذي قدم 

�سورة در�مية عن �إمكانية �لعمل �جلماعي، 

دبية و�لفنية يف نادي  وكذلك له ن�ساطاته �الأ

أ�س�س فرقة نقابة  �س������باب �لعروبة، وهو من �

طب������اء يف حل������ب. ورمب������ا يغي������ب عن بال  �الأ

كرثية ن�ساط دكتور �ل�س������نية »حممد فوؤ�د  �الأ

�لذ�ك������ري« وه������و باحث يف �ل������رت�ث �لعلمي 

�لعربي وحمقق له، وله مبادر�ت يف ق�س������ايا 

�مل�سطلح �لطبي، ويهتم بتاريخ �لعلوم �لطبية 

حتقيق������اً ون�رض�ً ومن �إ�س������د�ر�ته: »يف حفظ 

�سنان و�للثة و��ست�س������الحها للعامل �لعربي  �الأ

حنني بن �إ�س������حاق« و»يف بي������ان �حلاجة �إىل 

طباء وو�س������اياهم للعالمة »قطب  �لطب و�الأ

�لدين حممود بن م�سعود �ل�سري�زي« »و�سارك 

يف حترير مو�سوعة �أعالم �لعرب و�مل�سلمني 

�ل�س������ادرة ع������ن �ملنظم������ة �لعربي������ة للرتبية 

و�لثقافة و�لعلوم. وله م�س������اركات يف �لعديد 

م������ن �ملوؤمتر�ت �لعلمية، وله باال�س������رت�ك مع 

أبو �س������عر كتاب »علم  �لدكتور حمم������د منري �

�لفلك �لطّبي«..

�س������جار �لو�رفة بالعطاء  ومن بني هذه �الأ

جند �لدكتور �مل�رضي �سيد �حلديدي �ملقيم 

يف حلب من فرتة ال با�س بها. وهو مدر�س يف 

نتاج وم�س������ارك يف  كلية �لطب وهو غزير �الإ

�لعديد م������ن �ملوؤمتر�ت �لعاملية، وله �أكرث من 

خم�س������ني موؤلفاً يف �لعلوم �لطبية و�ملعجمية 

و�إىل جانبه������ا جمموع������ة ق�س�س������ية بعنو�ن 

»جمهوري������ة طلبة �لطب« �ل�س������ادرة عن د�ر 

�أفنط������ة وقد حوت ع�رض ق�س�������س ق�س������رية، 

ول������ه  كت������اب حما�رض�ت يف �لط������ب و�حلياة 

فيها ما هو طبي يتناول مو�س������وعات �ساخنة 

كاال�ستن�س������اخ و�لهند�س������ة �لور�ثية و�ل�سمنة، 

دبي  مها باأ�سلوبه �الأ وحماربة �مليكروبات، وقدَّ

وهناك �أربع حما�رض�ت يف مو�سوعات �إن�سانية 

ديان- كو�رث  �ساطري و�الأ خمتلفة- �لنار يف �الأ

ن�سان -�سخ�سيات �سنعت �ملوت  �لطبيعة و�الإ

ون�رضت �لدمار-. 

وله يف �ل�سعر �أبجدية حروفها دموع. وهو 

يقاع �لتفعيلي  جمموعة ق�س������ائد ينتظمها �الإ

وق�سيدة �لنرث وبلغة �سعرية موحية: /دعوين 

أن�س������ى �ملا�سي  حز�ن/ � أ�س������افر/ يف عمق �الأ �

زمان/  ألغي �مل�س������تقبل/ وكلَّ �الأ و�حلا�رض/ �

أف������زُع من عم������ق �ل�س������جن/ قلباً  دع������وين/ �

أن�س������ف  / دعوين � ي�������رضخ/ روحاً تبكي وتئنُّ

تلك �لق�سبان/ و�أ�سحق هذ� �ل�سّجان/.

وللدكتور حديدي �أعمال �أخرى �ست�سدر 

ومنه������ا جمموعتان ق�س�س������يتان وي�س������حبنا 

ديب وليد �ل�س������باعي �ملقيم يف  �لدكت������ور �الأ
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حلب قادم������اً من حم�س وخمت�س������اً بالعالج 

�لفيزيائي من يوغ�سالفيا وهو ع�سو �حتاد 

�لكّت������اب �لع������رب، كتب �لق�س������ة �لق�س������رية 

و�لرو�ية و�لدر�ما �لتلفزيونية، وح�سل على 

أدبية، طبع ل������ه: »رجال باأربعة  ع������دة جو�ئز �

�أ�س������ابع« رو�ية مرتجمة ع������ن وز�رة �لثقافة 

وله رو�ية مرتجمة »�لفناء �مللعون« وله رو�ية 

»متّرد �لبلقان« وكتبها باليوغ�سالفية. �إ�سافة 

�إىل �أعماله �خلا�سة، ولق�س�سه عاملها �خلا�س 

وجاذبيتها �ل�س������ائقة �لقادرة على �سد �نتباه 

نها تعتمد على �س������يء  أو �مل�س������تمع الأ �لقارئ �

من �لغر�ئبية.

ويف مدين������ة �إع������ز�ز �لو�دع������ة مي�س������ي 

�ل�س������اعر �لدكتور عادل �مل�������رضي �لكثري من 

�س������دقاء،  أيامه يف عيادته بني �ملر�س������ى و�الأ �

دباء �ل�س������باب ومثقفو �لبلدة  يلتّف حوله �الأ

وه������و م������ن �ملن�س������طني للمرك������ز �لثقايف يف 

�إع������ز�ز. و�لدكتور �ل�س������اعر ع������ادل �مل�رضي 

كتب �ل�س������عر مبكر�ً، وله �لكثري من �لق�سائد 

ألقاها يف �ملنتديات �لثقافية و�س������ارك  �لتي �

يف عدة مهرجانات �سعرية وهو من �ل�سعر�ء 

�حلري�سني على �لرت�ث وعلى جذوة �جلملة 

�ل�س������عرية �ملحبوك������ة باإحكام ول������ه حماوالت 

جيدة يف �لت�سطري وق�سيدة �لتفعيلة، ويبحث 

عن معجم خا�س له يف �سعره فيحيي بع�س 

�ملف������رد�ت �لت������ي كادت تهم������ل ومل يطبع بعد 

�أعمال������ه وهذه دعوة ل������ه لطباعتها يقول يف 

�إحدى ق�سائده:

ونخٍل واح����اٍت  ب��َن  ي��ا  �شديقي 

ْرُز واأَ زي����ت����وٌن  ال�������ش���ام..  يف  ل��ه��ا 

َكْنزًا ملكُتْم من �شفاِء احلرِف.. 

َك��ْن��ُز كال�شم�ِض  يعتلَي  ل  ف��ِل��ْم 

ُدروٌذ جتمُعها  ال��ق��ح��ِف  ع��ظ��اُم 

َدْرُز ����ش���ذَّ  اإْن  ح��ب��ُك��ه��ا  ُه  ����وَّ ُي���������شَ

معنى يعط  مل  اإن  ال�شعر  وبيُت 

ي��ه��زُّ اأْو  ُك  ي�����َح�����رِّ ل  م���ع���ّن���ى.. 

ْت ر�ضِ اأم�شَ يكْن كالدوِد حتت الأ

ي���ق���زُّ ل  ت�������راب�������ًا  ��������رساِن�������ُق�������ُه 

������ُز م����ا اأ�������ش������اُء م����ن امل���ع���اين األ������غِّ

ل��غ��ُز ُح������لَّ  م����ا  اإذا  ���ع���دين  وُي�������شْ

�سل �إىل  دباء الأ تّدرجُت باحلديث عن �الأ

طباء �ل�س������باب �لذين  دباء �الأ جمموعة من �الأ

ما ز�لو� يف �سن �ل�سباب وقد جتاوزه بع�سهم، 

دبية  وكانت له������م جتاربه������م وم�س������اربهم �الأ

دب �لنقدي������ة و�لفنية فالدكتور  يف حركة �الأ

�جلر�ح �ل�ساعر حممد فوؤ�د قدم نف�سه على 

منابر �جلامعة �س������اعر ق�سيدة نرث مع لفيف 

من زمالئه كالدكتور ب�سام �حل�سني وكالهما 

�متلك �أدو�ت �لق�سيدة، فقد �سدرت للدكتور 

حمم������د فوؤ�د ثالث جمموع������ات: �- طاغوت 

�لكالم. 2- �ملرتوك جانباً. 3- قالت بيدبا.

و�لديو�ن �لر�بع قيد �لطبع بعنو�ن »�لد�ء 
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�حلي������و�ن« �إ�س������افة �إىل جمموعة م�س������رتكة 

أبو عف�س  بالفرن�س������ية مع �ل�س������اعرين نزيه �

وممدوح عدو�ن، و�س������در يف ع������دد جملة ) 

�لفعل �ل�سعري ( جمموعة م�سرتكة مع �سوقي 

أبو عف�س ولقم������ان ديركي  بغ������د�دي ونزي������ه �

ومنذر م�رضي.

وقد مثل �س������ورية يف مهرجان /�س������عر�ء 

�ملتو�س������ط/ يف فرن�س������ا- مونبليه/ يف �لعام 

�ستاذ �لناقد حممد  �ملا�سي، ودر�س جتربته �الأ

�سويحنة يف در��سة �ست�سدر يف �جلزء �لر�بع 

أدباء من حلب يف �لن�س������ف �لثاين  من كتاب �

من �لقرن �لع�رضين.. يقول �ل�س������اعر حممد 

خرية/  فو�د يف �إحدى ق�سائده: /�لفر�سة �الأ

رى  �لتي �أعطتني �إياها يف �لتا�سعة م�ساًء/ الأ

ن تعرفني/  �لعامل من ز�وية منفرجة/ �أنت �الآ

لف  أيار/ يف �لع������امل �لثالث/ يف �الأ آخ������ر � يف �

أنني �سيعتها/ ونزلت عن �لرّف/. �لثالث/ �

وللدكتور �ل�ساعر م�سلّم �لزيبق جتربة يف 

�ل�سعر فقد �سدر له ديو�ن »�سوناتات للفرح« 

عن دم�س������ق ورمبا يكون له غ������ريه، ومن بني 

طباء جند �ل�س������اعر �لدكتور �سامر  هوؤالء �الأ

مر��س �لع�سبية وعلم  كبة �ملتخ�س�س يف �الأ

�لنف�س �لطبي، فهو يكتب �ل�س������عر و�لق�س������ة 

�لق�سرية و�سدر له ديو�ن »�أور�ق م�سافر«.

�س������نان  �س������ماء �ل�س������ابة دكتور �الأ ومن �الأ

�ل�س������اعر ح�س������ن قّجة �لذي مال �إىل �لعمل 

د�ري بعيد�ً عن �لطب وله ن�س������اط موجز  �الإ

وخمت�������رض، ول������ه جمموع������ة �س������عرية بعنو�ن 

»زف������ر�ت �س������ائعة« وقد قّدم له������ا جمموعة 

�س������تاذ وليد �إخال�سي  دباء �لرو�ئي �الأ من �الأ

دي������ب �ملرح������وم عبد �ل�س������الم  و�لدكت������ور �الأ

�لعجيل������ي و�ل�س������اعر هرني زغي������ب. وكتبت 

جمموعة ق�س������ائدها ما بني عام 1990وعام 

2003 �إ�سافة �إىل كتاباته �خلا�سة يف ق�سايا 

ن�س������ان و�لفكر يف �سحيفة �حلياة و�أخبار  �الإ

دب، ومناه������ل ثقافية �أخ������رى، وقد �أجنز  �الأ

غاين  جمموع������ة من �ملوؤلفات �ملو�س������يقية و�الأ

ون�سو�س������ه متيل �إىل �لب�س������اطة يف �لتعبري، 

و�لب������وح �لذ�تي �لذي ال ينف�س������ل عن �لعام. 

فهناك ق�سايا خا�سة ولكن ال تنحاز �نحياز�ً 

مطلقاً بل تنهل من �لو�قع �لعام، يقول:

�ملركب �لكبري يف جماهل �ملحيط/ دونه 

�ل�سماَء وم�سٌة/ و�لليل حلظٌة/ و�سيفه بريق 

ُل �لظهوَر و�لعبور  �سم�س مثلُْه وحيدةٌ/ تُو��سمِ

و�لغي������اْب/. قبطان مرك������ب �خليال و�لليايل 

و�ل�سهور/ تُ�رَضق �ل�سهوُر منه/ ت�رضق �ل�سنوَن 

أين  مان../ � منه / يُ�رَضق �لهدوء و�لهياج و�الأ

أين  أين �أحجاُر �ملباين/ � ر�سي؟/ � مني ع�سُب �أ

ثاُث بغرفتي/ تلك �لتي  �أ�سو�ء �ل�سو�رع/ و�الأ

أين منّي  �أحببْتُها/ وح�سبْتُها ق�رض�ً يطري../ �

؟/ و�أين �سارت طقو�س عي�سي؟/. من �أحبُّ

دباء �ل�س������باب �لدكت������ور جمعه  وم������ن �الأ
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أبو �خليل وهو ن�س������يط وع�س������امي يف جمال  �

أدبه وو�ثق من خطو�ته وقد �خت�س  حياته و�

باجلر�ح������ة �لبولي������ة ويعمل خ������ارج �لقطر 

يف �ل�سعودية و�س������ارك يف �لكتابة و�لتحرير 

�سبوعية وله م�ساركات  ل�س������حيفة �لثقافة �الأ

متعددة ومتمكن من �لوزن �خلليلي منذ كان 

طالب������اً يف �ملرحلة �لثانوي������ة وكان يل �رضف 

تدري�سه و�العتز�ز بن�س������اطه ويل وقفة عند 

�ل�س������اعر �لطبيب �ل�ساب حممود �ملنال �لذي 

ي�سق طريقه بهدوء مبا ميلكه من لغة �سعرية 

وروح �س������اعرية وذ�ٍد معريف م������ن �ملطالعات 

وعرفته منابر �جلامعة و�ملنتديات �لثقافية 

و�سدر له ديو�نان �سعريان يف عام و�حد /ال 

عقل حني �حلب ياأتي/ �آب 2002، و�لثاين /

أيلول 2002،  أ�سميها/ � ق�سائد ل�ست �أدري ما �

و�إين �أرى عدم �لتوفيق بالت�س������مية فالعنو�ن 

طويل وبعيد عن �حلالة �ل�سعرية. ويف قر�ءة 

للديو�نني نلمح ح�س �ساعر فيا�س بامل�ساعر 

حا�س������ي�س، ت�س������غله �جلمل������ة �ل�س������عرية  و�الأ

�لو�قعي������ة، وت�س������ده هم������وم �لو�ق������ع �لذ�تية 

و�لعامة ومبا يتنا�س������ب مع �سّنه وجتربته: /

حكايتي �نتهت/ فيا جميلتي.. �تركي يدي/ 

�إّنك تعلمني �أيّن/ لَ�ْسُت من �سنف �خلر�ف/ 

ل�ْس������ُت من �س������نف �لعبيد/ فما �س������يجديك 

بقائي؟/ ما �سيجديك وجودي/. مل يبق يل.. 

�س������وى �لرحيل/ بهذه �لعفوي������ة وهذ� �لنزق 

�ل�سبابي ي�س������يطر على م�سار ق�سيدته �لتي 

بد�عي ولن �أغفل  تنتظ������ر تاألقه وعط������اءه �الإ

طاقة طالب �لطب �لنابه نائل �حلريري �لذي 

بزغ نور �إبد�عه مبكر�ً على مقاعد �لدر��سة 

عد�دية، و��س������تمر يف �لتطور و�لنبوغ على  �الإ

دبي و�ملو�سيقي فنال  �مل�ستوى �لدر��س������ي و�الأ

�ال�ستح�س������ان و�لتقدير منذ بد�ياته، فح�سد 

عدة جو�ئز ت�س������جيعية وتقديرية من �سورية 

وخارجها حيث مثَّلها يف �أكرث من ملتقى با�سم 

دباء �ل�سباب، ولنائل �سخ�سية  �لف�ساحة و�الأ

متميزة تت�سلّح بالثقة و�لطاقة و�لتوجيه من 

و�لده �لر�ئ������ع مبالحقت������ه وتوجيهاته، و�إين 

تنباأ لهذ� �ل�ساب �لطبيب �ل�ساعر �ملو�سيقي  الأ

م�ستقباًل ز�هر�ً يقول يف �إحدى ق�سائده:

خذي مّني الغراَم وفي�َض �شوقي

الهروبا احل���بِّ  م��ن  اأخ�����ش��ى  فكم 

واأخ�شى -اإن يراين ال�شوُق- اأم�شي

اجلنوبا ول  ال�شماَل  اأج���ُد  ف��ل 

افرتقنا اإذا  احلنني  مّني  خ��ذي 

ف��اأخ�����ش��ى يف م��ت��اه��ت��ِه ال��ذن��وب��ا

واأخ�����ش��ى اإن ق���راأت ال��ذك��َر اأت��ل��و:

�شيبا« الولدان  جتعل  »عيوُنك 

ديبات �لطبيبات  حاولت �أن �أح�س������ي �الأ

فوج������دت �س������عوبة ال �أدري �س������ببها ورمب������ا 

أ�سبابها، ورمبا تكون هناك �أكرث من  تعّددت �

طبيبة، فقد �أقحمت يف �لعام �ملا�سي طبيبة 

طفال �لقا�س������ة ثريَّا �ل�رضوجي للم�ساركة  �الأ

مهرجان �لنادي �لعربي �لفل�سطيني /حلب/ 
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أنها تكتب �لق�سة وتن�رضها يف  بعد �أن علمت �

�ملجالت �اللكرتونية، وت�سارك يف م�سابقات 

�إذ�ع������ة لندن �لق�س�س������ية وف������ازت �أكرث من 

ة. مرَّ

وهذه دعوة لها للم�س������اركة و�قتحام هذ� 

�جلد�ر، فاأمتنى �مل�ساركة يف �ملحافل و�لن�رض 

يف �ل�س������حف و�لدوريات وجمع �أعمالها يف 

جمموعة ق�س�سية.

ديب������ة �لثانية �ل�س������اعرة ملي�س حجة.  و�الأ

وهي �س������اعرة �إبد�عاً وخلقاً ومثاًل. فر�ست 

�إبد�عه������ا �جلميل يف �ل�س������عر على �مل�س������هد 

م�س������يات  �لثقايف، وتدعى �إىل �لعديد من �الأ

وت�سارك على ��ستحياء منها.

و�لدكتورة ملي�س تكتب �لق�سيدة �لهام�سة 

�ل�سفافة �لتي تالم�س �سغاف �لقلب م�ستعينة 

يق������اع و�لتناول.  بلغ������ة عذبة حيية �س������هلة �الإ

�سدر لها ثالث جمموعات �سعرية.

1- تقدمة للغياب.

2- ن�سيد �ملحبني.

3- يف �ملحاق ي�سطع نورك.

وحظي������ت دو�وينه������ا و�أعمالها بدر��س������ة 

أدباء حلب يف  دباء، ودر�ست يف كتاب »من � �الأ

�لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�رضين«. من قبل 

ديبة �إلهام �أمينو �لتي قالت يف �سعرها: �الأ

»�ل�س������اعرة تنقلن������ا �إىل �أجو�ئها �لروحية 

�لنقي������ة حي������ث �لطه������ر �لوج������د�ين و�لتاألق 

�ل�س������ويف يف عام �أروع وقعاً يف �لنف�س و�أكرث 

قرباً بالنور �لعلوي من خالل جمال مو�سيقي 

بارع، يتناغم متتالياً عرب تف�س������يالت تتالءم 

وتتنام������ى يف �لدفقات �ل�س������عورية لها، تقول 

�ل�ساعرة:

/ عل������ى �س������در من/ �س������وف �أبكي/ ويف 

�أي ز�وية من جد�ر/ �س������ياأتي �نهياري/ على 

أ�سلمني.. �حلّب  �سدر من �ساأقول �نتهينا/ و�

للموت/ على �سدر من.. �ساأقول: / جفاين.. 

حبيبي/ على �س������در من.. �س������اأبادر موتي/ 

ق/. و�أدفن وجهي/ و�ْسهقات/ �سدري �ملمزَّ

أبو �لهدى  طباء �لدكتور � دباء �الأ و من �الأ

�حل�سيني �لذي ت�س������هد له �ملنابر وف�ساحته 

حمم������ود  �لباح������ث  و�لدكت������ور  وم�س������اركته 

�مل�رضي.

هذه جول������ة �رضيعة وحتتاج �إىل مزيد من 

�لتق�سي و�لبحث لتكون �أكرث جدوى وفائدة، 

أدباء  أدباء نا�س������ون نف�س������هم وهناك � فهناك �

أدباء  مبدعون ن�سيهم �لو�سط �لثقايف وهناك �

�أطباء ي�س������كلون حاالت �إبد�عية ��س������تثنائية 

خا�س������ة باإبد�عه������م، ويحتاجون لدر��س������ات 

خا�س������ة كالدكتور قطاي������ة و�لدكتور �لنا�رض 

وملي�س حجة وحممد فو�د..

وبذلك �أكون قد مهْدت �لدرب، وحّر�ست 

دباء �لذين تنتظرهم حلب  طباء �الأ �لكتاب و�الأ

عطاء �إن�سانياً روحاً و�إبد�عاً وعالجاً..

¥µ
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على جناح بغتة تعكر �س������فاء �لطبيعة والحت بد�يات عا�سفة حمتقنة يف 

فق، كل �لكائنات �ملنت�رضة يف ح�س������ن �لطبيعة ف������رتة ما قبل �لظهرية هذه  �الأ

�أ�س������ابها �جلفل من �لتحول �ملباغت يف �ل�س������كون �خلريف������ي، وغد� كل كائن 

أو باحثاً عن �أي ملجاأ يقيه عو�قب  �سغري وكبري مثل �ل�سهم و�سوالً �إىل وكره، �

من. هذه �لعا�سفة �لتي بدت كهزة يف قلب �خلريف �الآ

ناقد واأديب �شوري

 العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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ثن������اء كان ثمة ن������ر يلتهم    يف ه������ذه �الأ

فري�سة وقع عليها للتو، فانتبه �إىل �ل�سجيج 

�لذي غد� �س������بيهاَ بح������رب فتاكة من حوله، 

أ�س������ه بحركة �رضيع������ة و�أدرك باأنه بات  رفع ر�

أو �أدنى من د�ئ������رة �خلطر،  ق������اب قو�س������ني �

كانت �لعا�سفة �إذ ذ�ك قد غدت على مقربة 

منه ومقدمتها تع�س������ف بكل �سيء يف دربها، 

فلم يجد �لنم������ر �ملمتلئ بالرعب �س������وى �أن 

يهرع �أمام �لعا�س������فة عله������ا التلحقه �أو علّه 

يجد �س������دفة ملجاأ يحميه من هذ� �لغ�سب 

�لعا�سف.

يهرع �لنمر.. مايز�ل يهرع  بقوة رك�س مل 

يكن يتخيلها يف طاقته، و�لعا�س������فة �لقامتة 

تالحقه ب�رضعة �ل�ساعقة. 

 مل يع������د يع������رف �إن كان هو �لذي يقرتب 

منه������ا، �أوهي �لتي تدنو لت�رضب روحه وتفتت 

ج�سده كاأنه مل يكن. 

 متتل������ئ روحه بالذعر �ل������ذي يفّجر من 

أق������وى للرك�������س، كل ذرة فيه  طرف������ه طاقة �

ترتعد رعباَ من �لنهاية �ملاأ�س������وية �ل�رض�س������ة، 

�إنها �لعا�سفة �لتي حت�سد �لغابات و�لبيوت 

وحتى �جلبال �ل�س������غرية، تخلع كل �سيء من 

�جلبال �ل�ساهقة فتحيلها �إىل جبال مل�ساء. 

 يتخي������ل �لنم������ر كل ه������ذه �ملناظر وهو 

ثار تتطاير وتتناثر �أمامه يف مقدمة  ي������رى �الآ

�لعا�سفة، كل هذه �ملناظر مت�سي �أمام عينيه 

أين �سيقع..  وهو طائر ك�سهم طائ�س اليدري �

يجري من م�سري جمهول يالحقه ثانية بثانية 

وهو ي�س������عر باأنه يهرب نح������و عدم �خلروج 

�س������جار  م������ن �حلياة برمتها، من �لغابات و�الأ

وحلظات �لظفر بطعام �سهي. 

 بغت������ة �أح�س بدنو �لعا�س������فة فلم يعرف 

ما �لذي �س������يفعله، كل ما هو م�رّض عليه هو 

عدم �ال�ست�س������الم كما ت�ست�سلم تلك �لفر�ئ�س 

�لو�هن������ة لفكيه، مل يعجبه �أن يتخيل نف�س������ه 

يف و�س������ع كهذ� يقع فري�سة م�ست�سلمة لفكي 

�لعا�س������فة �ل�رض�س������ة، وبغتة ��سطدم ج�سده 

ب�سخرة �سخمة بدت �سامدة يف وجه �لريح، 

ويف رفة جفن ر�أى نف�س������ه و�س������ط �لعا�سفة 

وقد ت�س������بثت يد�ه وقدماه بال�سخرة و�لرياح 

�لعاتي������ة  متر عليه ب�س������دة  مل يك������ن يتخيلها 

أذنيه.  أزيز�ً نارياً يف � تاركة �

لكنه لقاء ذلك  �أح�س باأمر غريب عندما 

أن������ه متكن جيد�ً من �ل�س������خرة وقد  �أدرك با

حفر مو��س������عاَ يف ج�سد �ل�سخرة �ل�سامدة، 

وهذ� ز�ده �إ�رض�ر�ً على �ملو�جهة وعدم ترك 

ج�س������ده يذهب هباًء، فقد ��ستطاع �أن يحفر 

يف �ل�سخر وهذه حقيقة يلم�سها، لكنه بذ�ت 
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�لوقت �أخذ يح�س باأن �لعا�سفة تقتلع بع�سا 

م������ن وبره، فلم ياأبه لذلك قائاًل لنف�س������ه باأن 

�لوبر �س������يعود وينمو مرة �أخرى عندما ياأتي 

ف�سل �لربيع. 

بعد حلظات رعب �أخرى �أح�س ب�سيء من 

جلده يقتلع يف مهب  قوة �لعا�س������فة، فامتالأ 

ذعر�ً وهو ي�سعر باأن  �جللد ين�سلخ عن ج�سد 

أنه   ه ويعاين حرقة مل يذقها طو�ل حياته، �إال �

يتم�سك ببقايا �أمل  ماد�م مل ي�ست�سلم نهائيا، 

وماد�مت لديه قدرة على �ملو�جهة و�ل�سمود 

وعدم �ال�ست�سالم حلرب �لطبيعة. 

أنه  �أدرك  ب������اأن �جللد �ن�س������لخ متام������اً و�

لبث ج�س������د� بال جلد يو�جه عنف  �لعا�سفة 

مل يف حلظة و�حدة.  وجحيم �الأ

مرت حلظات مزلزلة �أخرى على روحة 

�لتي �س������اقت به و�ساق بها وهو يو�جه ما مل 

يك������ن يتخيله من حلظات يبل������غ فيها �لعنف 

مل قمتها، وهنيهة هنيهة  ذروته و تبلغ حدة �الأ

�أخ������ذت نري�ن �لعا�س������فة تخم������د عليه، عّب  

أ ي�سدل قو�ئمه �سيئاً ف�سيئاً  نف�ساً طوياًل وبد�

عن �ل�س������خرة وهو يرى ب�سي�س �سوء يلوح 

من بعيد كاأنه �سوء قادم بعد دهر من ظالم 

�أزيل. 

ترك قو�ئمه من �ل�س������خرة ليجل�س على 

أنفا�س������ا طويل������ة ويتاأم������ل نعمة  ذيل������ه يعب �

�لهدوء. 

أيها  أن������ت قوي � عندها قال لنف�س������ه: كم �

�لنمر، وكم �أنك مت�سبث باحلياة. 

لكن������ه بعد هنيهة بكى ووبخ نف�س������ه على 

حلظ������ات �لرع������ب �لت������ي عا�س������ها قائال: لو 

كنت �أعرف حجم هذه �لقوة يف ج�س������دي ملا 

�نهزمت من �لعا�سفة. 

و�كت�سف عندذ�ك باأن ماتركه �لرعب من 

أنه  أ�س������و�أ مماتركته �لعا�سفة و� أثر عليه كان � �

لو و�ج������ه �لرياح بالقوة �لتي �كت�س������فها للتو 

لعجزت عن �سلخ جلده، ولعجزت عن ت�سبيب 

كل ذ�ك �لذعر يف نف�سه، ثم �ألقى نظرة �إىل 

ج�س������ده �مل�س������لوخ و�أردف:  يف �لربيع �لقادم 

�سوف ينمو ج�سدي بجلد جديد. 

وم�س������ى يف ح�س������ن �لطبيعة �لتي بدت 

�أمامه وليدة للتو..

ت�ساقط رذ�ذ خفيف من �ل�سماء و�سطعت 

ر�س خرجت على  �ل�سم�س مرة �أخرى على �الأ

�إثرها �حليو�نات م������ن خمابئها، �أح�س �لنمر 

بجوع ورغبة يف �لتقاط فري�س������ة، لكنه تذكر 

أنا بكل  قوت������ه �لهائلة �لتي يتمتع بها وقال: و�

هذه �لقوة �لهائلة، كم كنت جبانا يف �فرت��س 

تلك �حليو�نات �لو�هنة، �إنني خجول من كل 
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هذه �لقوة �لتي �كت�سفتها 

يف طاقتي. 

أن������ه عندم������ا  با �أدرك 

كان  كان يطارد فري�س������ة 

بذ�ت �لوقت يجرب قوته 

د�فعه  وكان  ليكت�س������فها، 

�جلنب �لكامن يف �أعماقه، 

ولذلك مل يكن بو�س������عه �أن 

يكت�س������ف كل طاقة �لقوة 

�لتي يتمت������ع بها رغم كل 

تلك �لفر�ئ�������س �لتي كان 

يقع بها �أحياناً حتى وهو 

م�س������بع: �أجل لق������د كنَت 

أيه������ا �لنمر.. كنت  جبانا �

جبانا و�أنت جترب جبنك 

منة  �الآ �حليو�ن������ات  على 

�ل�سعيفة. 

مل �لذي عا�سه يف حلظات  تذكر حجم �الأ

�س������لخ �جللد عن ج�س������ده وهمهم لنف�سه: لن 

يكون �جلوع �أ�رض�س من تلك �لعا�سفة. 

من يومها وهو يقاوم رغبة �الفرت��س كلما 

الحت له فري�سة لي�سبح يوماً بعد يوم نباتياً 

ويزد�د قوة على قوة. 

نزعة ال�رس: 

�ل�رض دوماً ياأتي من �س������خ�س قادم �إليك 

وميكن �أن يجعلك �رضير�ً يف �أحلك �لظروف 

كما ي�سنع �رّضيرو �لعامل ينت�سي عندما يجدك 

آمناً هادئاً،  م�ستنفر�ً، وي�ستاء عندما يجدك �

ال ين�رضف قبل �أن يعّكر عليك �أمنك. 

خر، و�سيجعله خ�سماً  �سيجعلك خ�سماً الآ

لك و�سينتقل بينكما يُنقل ما ي�ساء باإ�سافات 
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عمى �لذي  قا�س������ية بحقكما، �إنه �حلق������د �الأ

مي������الأ �لنفو�س هذ� �حلقد �لذي ترف�س من 

عمقك �أن ت�س������ارك فيه وبقوة هذ� �لرف�س 

أنف�سهم. ترف�س هوؤالء �

معرف������ة �لعامل لن تقدم �س������يئاً ل�س������خ�س 

يجهل نف�سه، ل�س������خ�س يعي�س حالة �غرت�ب 

م������ع حو��س������ه، عندم������ا متد �خلط������وة جتاه 

وىل جتاه  نف�سك، �ستكون تلك �خلطوة هي �الأ

معرفة �لعامل.. �ستدرك قيمة تعلّم �سيء ما.. 

عندما تتعرف بنف�س������ك �س������تتهياأ ال�ستقبال 

ن�سان مليء  �ملعرفة �لثمينة.. �س������تدرك �أن �الإ

لغاز.. مليء باملعرفة، مليء بالده�س������ة،  باالأ

�رض�ر.. من �أ�رض�ر  كل �إن�سان عامل مغلق من �الأ

ن�سان لي�س  �لطبيعة وكل �لكو�كب و�سكانها �الإ

فارغاً وكلما مّد خطوة نحو �ملعرفة �ت�سحت 

�رض�ر.. كلما ��س������تطعت �أن ت�سارع  �أمامه �الأ

�ل�رض وتنت�رض على قوته �ستمد خطوة جديدة 

�رض�ق �لب�رضي.. عليك  نحو �ملعرفة.. نحو �الإ

يف �لب������دء �أن تنت�رض على ق������وة �ل�رض.. على 

أه������م معركة تقودها  �لنزع������ات �لعدو�نية، و�

هي معركتك مع نف�س������ك يف �س������بيل �نت�سار 

قوة �خلري على قوة �ل�رض لديك، �س������تلبث كل 

بو�ب مغلقة قبل �نت�س������ارك �لعظيم، و�إذ�  �الأ

ن�س������ان  �نت�رضت قوة �ل�رض، �س������ينطفئ نور �الإ

من خالياك.. �س������ي�رضي ظالم �ل�رض �حلالك 

يف عروق������ك وي�س������توطن كل ذرة فيك. �أنت 

ع������امل كامل من �جلهل.. ي�س������توطنك �جلهل، 

أبو�ب  هذ� �جلهل �لذي يفتح �أمام حو��س������ك �

�ل�رض.. يعمي ب�رضك وال ترى غري �لظالم.

�س������رتك�س طوياًل نح������و نف�س������ك.. نحو 

خطو�ت �لتخل�س من ثق������ل �جلهل عليك.. 

ن�س������ان عدو�نية  �جلهل �لذي ميالأ عروق �الإ

د�ئ������رة  نف�س������ه يف  ح������ول  ي������دور  ويجعل������ه 

�لعدو�نية.. �ملعرفة هي �ملاء �لتي تخفف من 

لهيب �لعدو�نية يف �لروح.. كل و�حد ميار�س 

عدو�نيته بطريقته �خلا�سة.. وعندما تنظر 

أ�س������كاالً متفاوتة.. عدو�نية  � حولك �س������رتى 

�لقت������ل.. عدو�ني������ة �الغت�س������اب.. عدو�نية 

�جلن�������س.. عدو�ني������ة �ل�رضق������ة.. عدو�ني������ة 

�لو�ساية.. عدو�نية �الحتيال.. تبلغ �لعدو�نية 

ذروتها يف �لقتل قتل �إن�س������ان كامل.. هو عامل 

منيات و�حل������ب و�لكفاح  ح������الم و�الأ م������ن �الأ

بالتفا�س������يل  مل������يء  �إن�س������ان  و�ل�س������هو�ت.. 

و�لذكري������ات  و�ل�س������د�قات  و�لعالق������ات 

�رض�ر.. وتنح������در �لعدو�نية يف درجاتها  و�الأ

أة وممار�س������ة �لعادة �ل�رضية،  �إىل ��ستهاء �مر�

أة يف  وهي حالة �غت�س������اب ق�رضية بحق �مر�

�خليال.. و�ست�ساأل نف�س������ك و�أنت يف �أعماق 
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عزلتك �ملن�سية يف رحلتك �لبعيدة.. �لبعيدة 

عن ف�ساء�ت ميكن لها �أن تلقي بظاللها على 

ن�س������ان ويبقى م�رضقاً بقوة �لبناء  عدو�نية �الإ

�خلفية.. هناك يف زو�يا ظلمتك �ست�ستيقظ 

أ�سئلة لن جتيب عليها.  �

النزعة ال�شادية: 

ن�سان، وقد  �ل�سادية نزعة �س������ائدة يف �الإ

�كت�س������فها �ملركيز دي �ساد، وتو�سع باحلديث 

عنها حت������ى ُعرفت با�س������مه، و�حلقيقة فاإن 

�حلديث ع������ن هذ� �لرجل يحمل �س������يئاً من 

�خل�سو�سية و�لده�سة معاً، وعندئذ نكت�سف 

بع�س �ملفاهيم غري �ل�س������ائبة �ل�س������ائدة عن 

ه������ذه �لنزعة، وكذل������ك نتع������رف عليها من 

مكت�س������فها، وما ذل������ك بتقدي������ري �إال لندرة 

�لدر��سات �ملرتجمة �إىل �للغة �لعربية و�لتي 

�رضحت نظرة هذ� �لرج������ل �إىل هذه �لنزعة 

من جهة، وكذلك ندرة ترجمات موؤلفاته.

�إن غالبي������ة �إبد�عات �لرو�ئي �لفرن�س������ي 

 marquis de ل�س������هري �ملركي������ز دي �س������اد�

أولهما �سعف  sade ترتكز على ق�س������يتني: �

ن�س������ان يف مو�جهة قوة �لطبيعة �خلارقة،  �الإ

وثانيهما �لقلق �لد�ئم �لذي ي�س������توطن هذ� 

ن�سان من �ملجهول.. قليلة هي �لدر��سات  �الإ

�لتي تناولت �إبد�عات �س������اد ب�س������كل معمق، 

أو �لن������ادر منها م������ا مت ترجمته �إىل  ق������ل � و�الأ

�للغ������ة �لعربية. �إنه غ������ري حمظوظ يف تد�ول 

أو  كتبه وموؤلفاته، وحظه يكمن يف ذكر ��سمه �

�مل�سطلح �مل�س������تق من ��سمه يف �آالف �لكتب 

حاديث �ليومية، ولكن كتبه  و �ملر�جعات و�الأ

تبدو حمظورة وتعي�س يف �لظالم رغم �أهمية 

مر تتحدث  نها يف نهاية �الأ �الط������الع عليها الأ

ن�سان.  عن �أمر يخ�س �الإ

لي�س بو�سع �لقارئ �أن يعرث على موؤلفات 

�س������اد مثلما يعرث على موؤلف������ات مارلو مثاًل، 

أو �إيز�بيل  أو توين موري�س������ون، � أو بيكي������ت، � �

ألبري  أو كل������ود �س������يمون، �أو حتى � �للين������دي، �

كامو. 

فيظن �لقارئ ب�س������ورة �سبه عامة - عد� 

دب و�لفك������ر - ب������اأن �س������اد  �مل�س������تغلني يف �الأ

أ�س������طورة حيث مل ي�س������بق له �أن �ساهد �سور  �

أ در��سات  �س������اد نف�سه يف �ل�س������حافة وال قر�

عن������ه، وكل م������ا يعلمه هو ورود هذ� �ال�س������م 

حاديث و�مل�س������طلحات: �سيكوباتي  �سمن �الأ

– مازو�سي• – �سادي. 
 حياته:

�ملركيز دي �س������اد �سخ�س متو��سع عا�س 

ثارة  ح������د�ث و�الإ الم و�الأ حياة حافل������ة ب������االآ

و�لتوت������ر، و��س������تطاع �أن يحتم������ل كل ه������ذه 
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�ل�س������نو�ت من �ال�س������طر�ب بب�س������الة ويعلن 

ن�سان. موقفه من ق�سية �حلياة بالن�سبة لالإ

 يف �سنة 1740 ولد �ملركيز يف باري�س. 

وقد �سهد �أحد�ث �لثورة �لفرن�سية وعا�س 

نتائجها، فاأ�ساف ذلك �إىل معاناته �ل�سديدة 

�لتي عاناها نتيجة ق�س������وة �أمه، مما ولد يف 

نف�سه نزعة �لعنف �جلن�سي، هذه �لنزعة �لتي 

خرية وهو  جعلته يق�س������ي �س������نو�ت حياته �الأ

يتعالج يف م�سح نف�س������ي، لكن ��ستطاع �ساد 

-  وهنا تكمن �أهميته - ��ستطاع �أن يكت�سف 

ن�س������ان ويدر�س������ها ب�س������كل  هذه �لنزعة يف �الإ

حتليلي، وكذلك ي�سع بع�س �ملقرتحات. 

ولعل ما �س������اعده على كتابة �أعماله وهو 

أن������ه �أم�س������ى  ثمانية  يف ذروة �ملعان������اة ه������و �

ع�رض عاماً يف �س������جنَي �لبا�س������تيل وفان�سني 

�أبدع فيهم������ا �أعماله �لق�س�س������ية و�لرو�ئية 

أة – جولييت  �لهامة مثل: فل�س������فة غرفة �ملر�

يام �ملئة و�لع�رضون ل�سادوم  – جو�س������تني – �الأ
– �لر�هب وحو�ر حمت�رض. 

مل يكن �ملركيز دي �ساد يعاين �أزمات مالية 

فقد كان مز�رعا ن�سيطاً ميار�س �أعماله حتى 

د�رة  وهو يف �ل�س������جن حيث مل ي������وكل �أحد� الإ

�أعماله �لعقاري������ة و�لزر�عية، فقد كان يوقع 

�سخ�س������ياً على �أي معاملة بهذ� �خل�سو�س 

من �سجنه. 

ومثلما ��ستهر كافكا بامل�سخ، ��ستهر �ساد 

أربعة رجال  أي������ام �س������ادوم« وفيها ينع������زل � ب�»�

أ�س������قف، وقا�س و�أحد �أ�سدقاء  هم: دوق، و�

أربع  �ل������دوق ملدة مئة وع�رضين يوم������اً برفقة �

ن�ساء، وتتو�ىل تفا�سيل �ل�رضد و�حلديث عن 

حد�ث �ل�سادية �لتي عا�سها هوؤالء معهن.  �الأ

هنا تتقدم تفا�س������يل هذه �لنزعة ليدر�س������ها 

�ساد ب�سكل عميق ويقدمها �إىل �لقارئ.

وبطبيعة �حلال فاإن هذه �لقر�ء�ت هامة 

ملعرفة �لنزعة �ل�س������ادية كون �ملوؤلف يلج �إىل 

أة ما يرغب يف  �أعماق �سخو�سه ويروي بجر�

قوله. 

عمال ال يعترب  �ملركيز �س������اد يف ه������ذه �الأ

نف�سه حملاًل على �س������اكلة فرويد، فهو يريد 

�أن يقول ما يرغب وما يوؤمن به. ويف �لنهاية 

أوه..  ي�������رضخ يف �أحل������ك مر�حل �س������اديته: »�

ياللعار«. 

اأهمية اإبداعاته: 

بع�س �لّنقاد �عترب معظم موؤلفاته عبارة 

عن هلو�س������ات ووثائق �إجر�مية »لي�س������ت من 

دب �ملك�س������وف و�إنا يهدف منها �إىل �إثارة  �الأ

�ال�س������مئز�ز و�لرعب بدالً من �إثارة �ل�سهوة.. 

ولذلك فاإن �ملد�فعني يقول������ون باأن موؤلفاته 

دب �جل������اد �لعظيم«  يج������ب �أن تعترب من �الأ
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أنه بعد وفاته عرث  ولكن حل�سن حظ �ملركيز �

على ) 500( ر�س������الة جمهول������ة مكتوبة بخط 

يد �س������اد نف�س������ه كتبها خالل فرتة وجوده يف 

�ل�س������جن، وقد قام بن�رضها »جيلرب ليلي« مع 

مقدمة تو�سيحية هامة وهي عبارة عن �ست 

ق�سائد كتبها مبنا�سبة هذ� �الكت�ساف، ووقع 

�ملجلد يف �ألف ومئة �سفحة تعد قر�ءته غاية 

همية مل������ن يرغب يف معرفة  ث������ارة و�الأ يف �الإ

جو�نب �رضية عن تفا�سيل و�أ�رض�ر حياة �ساد 

كرث �رضية  وخ�سو�سية و�إحر�جاً.  �الأ

بالطب������ع ف������اإن جهود �لنا�رضي������ن موري�س 

هاي������ن، وجيل������رب ليلي قد �س������اهمت يف ن�رض 

عم������ال �لكامل������ة ل�س������اد �لت������ي وقعت يف  �الأ

أدبية وفنية هامة،  أ�سود تعد ثروة � 16جملد�ً �

أ موؤلفاته بعيد� عن �سورة  ولكن علينا �أن نقر�

�سطورة،  أو �ساد �الأ �ساد �ملر�سومة يف �لذ�كرة، �

أو �ساد »�ل�سادي«.  �

آفاقاً جديدة يف  ��ستطاع �ملركيز �أن يفتح �

ن�سانية، وميكن مالحظة  د�ب �لعاملية و�الإ �الآ

دباء �لذين �طلعو�  هذ� �لتاأثري �لهائل على �الأ

على �ساد وكما يرى كولن ول�سن فاإن معظمهم 

يعانون من ثنائية �س������اد �ل�ساذجة عن �خلري 

و�ل�رض ولكن ب�س������كل �أخ������ف، فالطقو�س �لتي 

أة �لعان�س يف »نور يف �آب« لفوكرن  توؤديها �ملر�

ت�س������ري على قاعدة �س������اد، وكذلك �ل�س������ذوذ 

�ل������ذي ن������ر�ه يف »�ملالذ« ووهم �الغت�س������اب 

وعود �لذرة، ويحاول جيم�س جوي�س �أن يحل 

م�س������اكله مع �لكاثوليكية بن�س������وة �ل�سعة يف 

أي�س������اً �إىل ربط  »مدينة �لليل«، ومييل غرين �

�جلن�������س باخلطيئة، ويحاول جاهد�ً �أن يقنع 

ن �لعامل مكان  �لقارئ باأن �ل�سيطان موجود الأ

م�سحور قا�س.

 يح������اول �جلميع �إن������كار �ملوقف �لعملي 

�لذي يتو�سل �إليه تول�س������توي ود�ستويف�سكي 

و�لقائ������ل ب������اأن �ل�رض هو فق������ط غياب �خلري 

وغياب �حلب، وح�سبما يورد كولن ول�سن مرة 

�أخرى فاإن ليوناردو يعرب عن �ملوقف �لعملي 

يف مذكر�ته قائاًل: »�إن �ل�رض هو �أمل ج�سدي« 

مل �جل�س������دي هو �ل�رض �لوحيد �لذي  �أي �أن �الأ

ميكن �أن يعرفه �لب�رض.

وهذ� يبدو و��س������حاً يف عزلة �س������موئيل 

بيكيت، ويف طريق������ة فرجينا وولف �ملفزعة 

يف �النتح������ار، وكذلك يف رعب همنغو�ي من 

مل وو�سع تلك �لنهاية �ملاأ�ساوية  �ل�سيخوخة و�الأ

حلياته، وكذل������ك يف �ملوقف �لوجودي �لعام 

من نيت�سه �إىل �سارتر �إىل دورنات. 

تقول �سيمون دي بوفو�ر: /�إن �ساد حاول 

�أن ينقل لنا جتربة ميزتها �لبارزة، �إ�رض�رها 
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على �أن تبقى غري قابلة للنقل /. 

ويرى �س������يغموند فرويد: /�إن �ل�س������ادية 

تقوم بدور معني حتى يف �لعالقة �ل�س������وية، 

هد�ف  وت�س������مى �نحر�ف������اً حني ت�س������تبعد �الأ

�ال�ستعا�سة  يف  �ل�س������ادية  �سا�س������ية،وتفلح  �الأ

عنها بهدفه������ا �خلا�س. وه������ي حتمل مثاالً 

�ل�س����������������هوة  غر�ئز  اللتح�����������ام  ر�ئع��������������������اً 

بالعدو�ني��������ة/.                           

ال بد من �العرت�ف �أن قر�ءة �ساد بحاجة 

�إىل بذل جه������ود فكرية متعب������ة ووجود هذه 

�لكتابات من �ملنجز�ت �جليدة.

ن�س������ان �إىل  �إن������ه يرغ������ب يف �أن يتحول �الإ

ن�سان،  »�سوبرمان« لي�س يف مو�جهة �أخيه �الإ

ب������ل يف مو�جهة خماط������ر �لطبيعة، ولكنه يف 

ن�س������ان عن �لقيام  �لنهاي������ة يعرّب عن عجز �الإ

منية. و�لنجاح يف هذه �الأ

�س������ماء  يبق������ى �ملركيز دي �س������اد �أحد �الأ

دبي، وتبقى �إ�س������هاماته  �لهامة يف �لتاريخ �الأ

دب  و�إل�س������اقها  �جلادة يف تطور وظيفة �الأ

و�لنف�س������ية  �جل�س������دية  ن�س������ان  �الإ مبعان������اة 

و�خللقية و�خللقية. �إن �س������اد خل������ف تاأثري�ً 

دبية و�لفكرية و�ملذ�هب  جيال �الأ هائاًل يف �الأ

و�لنظريات �لتي ولدت بعد رحيل �س������اد عن 

هذ� �لعامل �سنة 1814. 

لي�س بو�س������عنا �أن نفهم »�س������ادية« �س������اد 

آثاره وعند  �حلقيقية �لتي ين�سدها �إال بقر�ءة �

ذ�ك ندرك كم �أن �س������اد نف�سه لي�س »�ساديا« 

باملعنى �لذي يرد بكرثة يف معظم �ملنا�سبات 

ب�سكل يكاد يكون عابر�ً. 

دب يف ن�رس ثقافة احلب   دور الأ

دب ر�س������الة �إن�س������انية، /وميكن  يحمل �الأ

دب باأو�س������ع معانيه على كل  �إط������الق لفظ �الأ

ن�سان يف قالب لغوي ليو�سله �إىل  ما�ساغه �الإ

 )1(
�لذ�كرة /.

ن�س������ان بعمل ما  �إنه �إ�رض�ر يف �أن يقوم �الإ

يثبت من خالله باأنه ��ستطاع �أن يفعل �سيئا، 

أتى �إليه رمبا عرفانا  ويقدم �سيئا للعامل �لذي �

بن������اء هذ� �لعامل �لذي������ن قدمو� له كل  منه الأ

�سيء. لي�س بو�س������عنا �إال �أن نتو�سع يف �لتاأمل 

أ وقائع حياة هذ� �لرجل �لذي مل  ونحن نق������ر�

يرتك وقتا مل يقم به ب�س������يء م������ن �أجل عمله 

دبي.  �لفكري و�الأ

ينتم������ي �لقا�س و�لرو�ئي و�مل�رضحي دينو 

دب������اء �لكبار �لذين  بوتز�تي �إىل �سل�س������لة  �الأ

أدبية وفنية عالية �س������و�ء يف  يتمتعون بقيمة �

بلده �إيطاليا �أو يف �لعامل فيما بعد. 

نتاج    فق������د ولد ه������ذ� �لكاتب �لغزي������ر �الإ

و�ملكافح ب�س������كل عجيب من �أجل �أن يحافظ 
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عل������ى كر�مته من جهة، وم������ن �أجل �أن يقدم 

عمال ملفتا من جهة �أخرى  �س������نة 1906يف 

منطقة /بللونو/ يف �إيطاليا. 

 بعد ح�س������وله على �إجازة �حلقوق بناء 

أ�ستاذ �لقانون �لدويل  لرغبة و�لده �لذي كان �

يف جامعة بافيا، �كت�س������ف دينو ميله �ل�سديد  

�إىل عامل  �لكتابة يف �ل�س������حافة فلم يلبث �أن 

عمل  يف �سحيفة )�لكوريريي ديلال �سري�(. 

أنه لبث يعمل يف تلك �ل�سحيفة   و�مللفت  �

أنه كان د�ئم  حتى وفاته �س������نة 1972 رغ������م �

�ل�س������عور باأنه �سوف يطرد منها يف �أي حلظة 

غري متوقعة، ورمبا لذل������ك بقي ينتظر تلك 

�للحظة �لتي مل يرها، وفجاأة ودون �أن يدرك 

ب�سكل فعلي م�س������ى �لعمر كله وهو ما يز�ل 

يف �أروقة تلك �ل�سحيفة حتى باتت تعرف به 

ويعرف بها.  

بدون �أي تردد ومبودة بالغة يتحدث  يف 

مذكر�ته بكل فخر قائ������اًل: دخلت �ليوم �إىل 

�سحيفة �لكوريريي، متى �ساأخرج منها؟! 

قريباً �ساأطرد منها كالكلب. 

وكمن ي�س������عد قطار�ً اليدري متى يُنزل 

منه، ر�أى بوتز�تي �أن ي�ستغل �أوقات فر�غه يف 

�لكتابة حتى �س������نة 1933 حيث ولدت رو�يته 

وىل )برنابو �جلبال( �آخذة �سكلها �لنهائي،  �الأ

يطايل.  ومنطلقة �إىل �مل�سهد �لرو�ئي �الإ

أ   وحيث �إن �لعم������ل �لليلي يف �لكتابة بد�

أ يحلم بكتابة �أعمال  جمدياً بالن�سبة �إليه، وبد�

�أخرى يف هذ� �لوقت �لذي ميتد �إىل �ساعات 

وىل، ر�أى �أن ي�ستمر يف عمله يف  �ل�س������باح  �الأ

بد�ع �إىل جانب عمله �ليومي يف �ل�سحيفة  �الإ

�لتي ياأكل منها لقمة عي�س������ه، فبد�أت �أعماله 

تتو�ىل يف �ل�سدور وت�س������ري �إىل ��سم له �سان 

يطايل،  دبي �الإ أدبية يف �مل�سهد �الأ هام وقيمة �

عمال : أبرز هذه �الأ ومن �

�������رض �لغاب������ة �لقدمي������ة - غ������زوة �لدببة 

�ل�سهرية ل�سقلية - �ل�سورة �لكبرية- �لغليون 

- �سقوط �لباليفرنا - جتربة �سحر - �لليايل 

�ل�سعبة. 

أه������م رو�ية له و�لت������ي �أدخلته �إىل   لك������ن �

عامل �ل�س������هرة و�ملجد هي رو�يت������ه �لكربى /

�سحر�ء �لتتار/  وقد كتبها يف �أوقات ر�حته 

عندم������ا كان يتم������دد يف �رضيره بع������د عودته 

من �ل�س������حيفة، هذه �لرو�ي������ة �لتي فجرت 

أ�س������ارت �إليه ككاتب جديد ي�ستحق  نبوغه و�

�الهتمام. 

 يق������ول بوتز�تي عن ه������ذه �لرو�ية: رمبا 

يك������ون �لد�فع ور�ء هذ� ه������و عمل �لتحرير 

�لليل������ي �لرتيب �لذي كنت �أعي�س������ه يف ذلك 

�لوقت، وحينها كان ي�س������اورين �النطباع باأن 
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أنه  ذل������ك �لتز�م يتق������دم �إىل ما ال نهاي������ة، و�

�سي�س������تهلك حياتي دونا فائدة �إذ� ما ع�ست 

مع������ه هكذ�. ويف حديثه ع������ن  �أحد�ث هذه 

�لرو�ية يقول: 

�إن نقل هذه �لفكرة ب�سورة عامل ع�سكري 

ر�ئ������ع كانت بالن�س������بة يل فك������رة فطرية كان 

أنه لي�س هناك من �سيء �أف�سل من  يبدو يل �

قلع������ة على تخوم �حلدود من �ملمكن �أن �أجد 

فيه������ا طريقة للتعبري عن ��س������تهالك �لوقت 

و�النتظار و�لعزلة. 

ميك������ن �لنظر �إىل جمم������ل عطاء�ت هذ� 

�لكات������ب م������ن ه������ذه �لز�وي������ة وه������ي تعطي 

ن�س������ان علي������ه �أن يعاين  تلخي�س������اً عن �أن �الإ

ويكافح ويتثقف طوي������اًل حتى يحافظ على 

كر�مته وحتى يتمكن من �سنع �سيء وتقدميه 

خرين عرفانا باأف�سالهم عليه، ورد� على  لالآ

م������ا لقيه يف �حلياة من مت������ع وملذ�ت وحب 

وعالق������ات طيبة وورود ويا�س������مني ولقاء�ت 

أ�سفار وكذلك عزلة.  و�

ومن خالل هذه �لقاع������دة تدور �أعماله 

أ�س������كاال خمتلفة مثل: �لرنج�س������ية -  متخذة �

جناب  �لقلق - �جلنة - �خللود - �حلب - �الإ

- �مل������وت �لبط������يء - �جل������وع - �لثقافة – 

�لعمل-  �ملر�س. 

عندما قيل له عن �لنقاط �لتي تدفعه �إىل 

�لكتابة �أجاب: �إن ذكريات �لطفولة بالن�سبة 

ي كاتب متثل بحد ذ�تها قاعدة رئي�سية.  الأ

ويف يوم مثل������ج من بعد ظهرية 28 كانون 

ول 1972 �غم�س دينو عينيه تاركاً خلفه  �الأ

أ بالفعل  زوج������ة و�أوالد�ً وكتباً وجمه������ور�ً بد�

يحبه ويقتني كتبه. 

عند رحيل ه������ذ� �لكات������ب �لكبري  متت 

ترجمة معظم ق�س�س������ه ورو�ياته �إىل معظم 

لغ������ات �لعامل ومنها  �للغ������ة �لعربية، فهو من 

�ملحظوظ������ني بالرتجم������ة �إىل �لعربي������ة، وقد 

حتولت غالبية �أعماله �إىل �أفالم �س������ينمائية 

وحلقات  تلفزيونية يف �لعامل. 

ولعل هذ� �ملقطع �لذي كتبه دينو بوتز�تي 

ذ�ت يوم ينطب������ق عليه ويتحدث خري حديث 

عن �سخ�سيته: 

�إنه ي�سغي جال�س������اً حتت �سوء �مل�سباح، 

ي�س������غي متحجر�ً يف مقعده �لقدمي �ملحطم، 

�إن������ه ي�س������غي دون �أن يح������رك �أي طرف من 

�أطر�فه يجل�س من�ستا �إىل تلك �ل�سجة، �إىل 

�سو�ت �ملعبودة  �إيقاعات تلك �خلطا وتلك �الأ

�لت������ي ال نظري لها، �لتي مل يعد لها وجود ولن 

ن. تكون هنا ثانية بعد �الآ

تتعلم من ق������ر�ءة بوتز�تي �أنك توؤثر على 
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خرين بقوة ق������در �لقوة �لتي تعرب بها عن  �الآ

أثر� لديهم قدر �لوهن �لذي  نف�سك، والترتك �

تعرب به عن نف�سك. 

أو �إمياء،  قوة �لتعبري قد تكون ه������دوء�ً، �

أو �أخذ هيئة يف  �أو دموعاً، �أو حتى �س������متاً، �

�حل�س������ور. �إنك تزد�د قوة يف �لتاأثر و�لتاأثري 

قدر ما تقف على �إن�ساف. 

أ �س������يئا له������ذ� �لكاتب نزد�د  بعد �أن نقر�

يقين������ا باأننا النحتاج ل�س������يء ق������در حاجتنا 

�لتعرف على �لعامل م������ن خالل �لتعرف على 

أو�سع �رضيحة من �لنا�س.   �

�ملكان �لذي ي�س������وره �لكات������ب ميكن �أن 

)2(
ن�سانية /. ر�دة �الإ يغدو /تعبري�ً عن �الإ

ك������ربى عل������ى  آم������ال  � �نعق������دت  لذل������ك 

)3(
دب. �الأ

 ف�شيلة كظم الغيظ   

ألو�ن  أ�سكاالً عديدة من � ن�س������ان � مار�س �الإ

خرين، وبحق نف�س������ه، وكذلك  �ل�������رض بحق �الآ

بحق �حلي������و�ن و�لنبات وعو�م������ل �لطبيعة، 

ن�س������ان يعي�س بني قوتي �خلري  و�حلقيقة فاالإ

و�ل�رض، بيد �أن قوة �خلري دوما هي �لتي تخلف 

�ملنجز�ت �لهامة على خمتلف �ل�سعد. 

أ�سماء �أهل �ل�رض تذكر �لنا�س بال�رض  وتبقى �

خرين، وكذلك باأنف�س������هم،  �لذي �أحلقوه باالآ

فمن هوالكو �لذي ��ستبد بالنا�س، �إىل نريون 

�لذي �أح������رق بالده، �إىل هتلر �لذي ت�س������بب 

خرين، �إىل كاليغوال.  ذى باالآ باإحلاق   �الأ

ن�س������ان بظروف قد تت�سبب يف �أن  مير �الإ

يتخذ قر�ر�ت مت�رضعة غري متاأنية فتنتج عن 

فعال  ذل������ك عو�قب تكون �أكرث �س������لبية من �الأ

�لت������ي كانت خلف تلك �لق������ر�ر�ت، فاإذ� لبث 

مر على ماهو عليه لكان �أف�سل.  �الأ

دوم������اً فاإن كظ������م �لغي������ظ مطلوب حتى 

ن�س������ان �أن ين�س������جم مع �ملحيط  ي�س������تطيع �الإ

�لذي يعي�س فيه. 

ويُحك������ى عن جعفر �ل�س������ادق �أن غالما 

بريق من  وقف ي�س������ب على يديه فوق������ع �الإ

يد �لغالم يف �لط�س������ت، فطار �لر�س������ا�س يف 

وجهه، فنظر جعفر �إليه نظر مغ�سب، فقال: 

ياموالي و�لكاظمني �لغيظ، قال: قد كظمت 

غيظ������ي، قال: و�لعافني عن �لنا�س. قال: قد 

عف������وت عنك، قال: و�هلل يحب �ملح�س������نني، 

قال: �ذهب فاأنت حر لوجه �هلل تعاىل. 

م������ام مالك  مام �ل�س������افعي باالإ ون������زل �الإ

ف�س������ب بنف�س������ه �ملاء عل������ى يديه وق������ال له: 

اليرعك مار�أيت مني، فخدمة �ل�سيف على 

�مل�سيف فر�س. 

وروي �أن عمر بن �خلطاب ر�أى �س������كر�نا 
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فاأر�د �أن ياأخذه ليعزره، ف�س������تمه �ل�س������كر�ن، 

أم������ري �ملوؤمنني ملّا  فرجع عن������ه، فقيل له: يا �

نه �أغ�سبني،  �ستمك تركته، قال: �إنا تركته الأ

فلو عزرته لكنت قد �نت�رضت لنف�س������ي، فال 

�أحب �أن �أ�رضب م�سلما حلمية نف�سي. 

 ن�شيد  احلب  

قب������ل �أي حديث ميك������ن يل �أن �أقول باأن 

�لبطول������ة لي�س������ت حلم������اً من �أح������الم �لب�رض 

أ�س������طورة ر��س������خة يف �خلي������ال �جلمعي  وال �

للمجتمعات، وال هي مغامرة كربى يف �أر�س 

ن�س������ان يف  جمهول������ة. �لبطولة هي حماولة �الإ

�سعيه �ملتو��س������ل لتحقيق �الن�سجام مع ذ�ته 

خرين بكونه  كاإن�س������ان، و�مل�س������وؤولية جتاه �الآ

�أحده������م. �لبطولة لي�س������ت معج������زة ب�رضية 

��س������تثنائية، ولكنها حالة طبيعية يف مذهب 

�إن�سان طبيعي. 

ن  كل �إن�س������ان ه������و بط������ل يف �أعماق������ه الأ

كل �إن�س������ان يحمل مل�س������ات �إن�سانية يف جميع 

ح������و�ل، ولك������ن �لنماذج ه������ي �لتي متيل  �الأ

ميوالت خمتلفة ومتناق�سة، و�أحياناً خارجة 

ن�سانية، ويف هذ� فاإن �لبطولة  طر �الإ عن �الأ

هي حالة من �ل�سفاء و�ل�سلم يعي�سها �لبع�س 

يف مو�جهة حالة �النهز�م و�ال�ست�س������الم �لتي 

يعي�س������ها جنود �ل�س������ف �ملقابل. �لبطولة �أن 

ن�سانية، و�النهز�م  ترتقي يف درجات �سلّم �الإ

�أن تنحدر يف  تلك �لدرجات. 

�لو�ق������ع يف بع�س مر�حل �حلياة  يتزلزل 

بحالة �النهز�مية �لتي تكاد تغدو �سبه عامة 

يف خمتلف �أع�ساء �ملكان ويف معظم �ل�رض�ئح 

و�س������اط و�الجتاهات، ولي�س  و�مل�ستويات و�الأ

أ من �أن ميوت �لعدل يف �س������مري  أ�س������و� هناك �

ن�س������ان ببناء  ن�س������ان، عندذ�ك �س������يقوم �الإ �الإ

ق�س������ور للعدل غري عادلة، وعندذ�ك �سرنى 

�ملمار�س������ات �لالعادل������ة حت������دث د�خل هذه 

�لق�س������ور �أكرث مما حت������دث خارجها وميكن 

لك �أن ترى قا�س������يا غري عادل يزين مبو�زين 

�لعدل، يزين دون عدل.

أي�س������اً يعزز حالة  لك������ن �ملجتمع نف�س������ه �

أ�س������كال  �لالع������دل �ل�س������ائدة وي�س������جع على �

�ال�ست�س������الم و�النهز�مي������ة وبالت������ايل يوج������ه 

�ل�رضبات �ل�س������اعقة �إىل كل حماولة بطولة 

ت�سدر من �أفر�د.

أ�س������ئلة �ملحب������ة تول������د كل ي������وم، باملحبة  �

نها �لد�فع  ن�سان الأ وحدها ميكن �أن يعي�س �الإ

ق������وى �إىل �حلياة، ومتى م������ا ماتت �ملحبة  �الأ

ن�س������ان  �نطفاأت �سعلة �حليوية  يف �أعماق �الإ

يف حو��س������ه. �لذي اليح������ب يفقد كل عالقة 

ل������ه باحلي������اة. ميك������ن �أن يحق������ق �لرجل يف 
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أة �لدميوم������ة و�ملتعة يف �آن معاً  عالقته باملر�

فينتع�س مبتعة �جلماع معها يف �لوقت �لذي 

يحقق  �حلفاظ على ��ستمر�رية وخلود �لنوع 

�لب�رضي وهو يغر�س نطاف �خللود �لب�رضي يف 

قاع ذ�ك �حلرث �ل�رضمدي �خل�سيب. وعلى 

أة تنقذف يف ح�س������ن بعلها  هذ� فاأمي������ا �مر�

فاإن حو�ء تنقذف تل������ك �للحظات معها  يف 

آدم. يرتبط �جلماع باحلب �رتباطاً  ح�س������ن �

وثيقاً، و�إذ� خال �جلماع من �حلب �س������يكون 

مثله مثل طعام طيب فقد نكهته. لذلك يقال 

للرجل �أول مايقال يف قر�نه: هل حتبها؟ يف  

أة ذ�ت �ل�سوؤ�ل.  �لوقت �لذي تُ�س������األ فيه �ملر�

ن �حلب هو عمود �لزو�ج �لفقري. يحتاج  الأ

ن�س������ان �إىل طاقة �حلب للقيام باأي عمل،  �الإ

فالعامل �لذي يعمل بال حب �س������يقدم نتاجا 

خملخال التفوح منه ر�ئحة �حلب. دوما كنت 

�أرى �أن �ل�سكينة التقرتن بوجود �ملال، تتحقق 

أيتها و�سمعتها  يف جتارب عديدة ع�س������تها ور�

بحالة �لنق������اء �لروحي �لتي يتمتع بها �ملرء. 

ن�س������ان التتحقق لو مل تنطلق من  م�س������الح �الإ

�أر�س������ية خا�س������بة مبطر  �ملحبة ومن ف�ساء 

م�رضق ب�سم�س  �ملحبة. 

�لبيوت �لزوجية عامرة باملودة، ومتى ما 

�نعدمت �ملودة �نهدمت على �ساكنيها وذرتها 

�لري������اح. �س������جرة �ملودة تثمر ثم������رة �لتفاهم 

�لذي ي�سمد يف وجه �لفقر و�ملر�س و�لغياب 

وفارق �ل�س������ن و�لتفاوت �الجتماعي، فتولد 

حالة �الن�سجام �لكربى بني كائنني اليلتفتان 

معها لكل ط������و�رئ �لعامل حتى يغدو�ن كجبل 

ن�س������ان  عظي������م التهزه �لعو��س������ف. هاهو �الإ

ن�س������ان، هاهو �ل�س������وق يزجيه لروؤية  يحن لالإ

ن�سان. �الإ

خر �ل������ذي �أظنه هنا هو �قرت�ن  مر �الآ �الأ

�جلماع بالعاطفة �لتي تكون كامل�سك للجماع، 

ت�سفي عليه ر�ئحة زكية، بينما �جلماع �لذي 

يخلو من �لعاطفة حت������ى لو كان بني زوجني 

فاإن������ه اليتفّوح بر�ئحة �مل�س������ك. ثم بعد ذلك 

ن�ساين  �لذي  ياأخذ �جلماع كماله بالتوجه �الإ

ياأتي دوما فينقذه م������ن غوغائيته وبهائميته 

ويوظفه توظيفا �أخالقيا يف �س������بيل �حلفاظ 

على �لنوع. 

ن�سان  ن�سان عن �حليو�ن فياأتي �الإ مييز �الإ

�رضي������ره  لهدف �حلفاظ على �لنوع، يف حني 

أت������ي ذلك بد�فع غريزي بحت  �أن �حليو�ن يا

ولي�س بد�فع �حلف������اظ على نوعه. من هذ� 

�لتمييز ياأخ������ذ �جلن�س �لغوغائي بالن�س������بة 

للحيو�ن �رضعيته ومربره، بينما ياأخذ بالن�سبة 

ن�س������ان �س������فة �لقباحة و�لبهائمية، �إذ �إنه  لالإ
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ال�سيء يربر �جلن�س �لغوغائي خارج موؤ�س�سة 

ن�سان ماد�م يلتزم ب�سلوكه  �لزو�ج بالن�سبة لالإ

ن�ساين، فهو اليجامع يف �سبيل تر�سيخ مز�يا  �الإ

لفة  و�مل������ودة �لزوجية، واليف  �لعاطف������ة و�الأ

�سبيل �حلفاظ على ن�سله، بل تدفعه غريزته، 

غريزته �لبهائمية فح�سب، وعندذ�ك مل يعد 

يهم������ه �إن جامع �إن�س������اناً �أو جامع حيو�ناً، �أو 

أو �الغت�س������اب، �أو حتى  مار�������س �ل�س������ذوذ، �

��ستمنى ماد�م قد ر�سي لنف�سه هذ� �ل�سلوك 

�جلن�سي �لبهائمي. 

كل �إن�س������ان ميكنه �أن يلفظ ب�سهولة كلمة 

�حلب، لكن هل يرفع �حلب على جناحيه �أي 

كائن ليحلق به يف ف�ساء مملكته  �لعذب. 

ن�س������ان ذ�ته هو �لذي يختلف يف تلقي  �الإ

�حل������ب، عندما تكون طبيعي������اً ميكن لك �أن 

متنح عاطفة طبيعية، وكذلك تتلقى عاطفة 

طبيعي������ة، عندما تفقد طبيعيت������ك تعجز �أن 

متار�������س فع������ال طبيعيا، قبل كل �س������يء �أنت  

حتتاج �إىل ��س������رتد�د طبيعتك، فاأنت ت�سحك 

�س������حكاً غ������ري طبيعي، وت������ذرف دموعاً غري 

طبيعية، و�إذ� تناولت طعاما ما ��ستمتعت به 

،حت������ى عندما تود �رض�ء حاج������ة فاإنك تقدم 

عليه������ا  بتوجيه غري طبيعي، فاأنت  تريد �أن 

ت�سرتي فح�سب وكاأنك ترفع عن كاهلك عبئاً 

ثقي������اًل، ويكون هذ� حتى يف �ختيار �لزوجة، 

و�أوقات �جلماع. كل هذه �ملمار�سات التخرج 

زمة  ع������ن كونه������ا رد�ت فع������ل تبني ح������دة �الأ

�لنف�س������ية �لتي مير به هذ� �ل�سخ�س نتيجة 

فق������ده لطبيعيت������ه وقد يكون الدخ������ل له بها 

وتك������ون قد جت������ردت منه يف منبت �س������يئ. 

أ �لنزعات �ل�س������لبية يف  عند هذه �لنقاط تبد�

�لظهور وتاأخذ م�س������احاتها يف �سلوكيات هذ� 

�لكائ������ن �لب�������رضي �لذي مل يعد ميل������ك �إال �أن 

ينقاد �نقياد�ً بالع�سا �ل�رضيرة �لتي ت�سكنه.

يبلغ مرحلة الي�س������تمتع فيها ب�س������يء، وال 

و�مر  يتخذ قر�ر�ً و�حد�ً، �إنه فقط ين�ساع الأ

ن �ستحدد طبيعة تعاملك  مر�سه �لروحي، �الآ

مع رد�ت �لفعل هذه من �ل�سخ�س �لذي يقف 

قبالتك، �س������تكون عاملاً باأنها لي�س������ت �أفعاالً 

طبيعية �س������ادرة عن �س������خ�س �سوي م�سوؤول 

م�س������وؤولية كاملة عن �أفعاله، �س������تنظر �إليها 

أنها �سدرت �سطحية،  نظر�ت �س������طحية كما �

ول�سوف تدرك باأنك لن تقف موقفاً �سلبياً �أو 

�إيجابيا من ذ�ك �لفعل، لن يكون بو�سع �لفعل 

�أن يحرك �ساكناً فيك، فقط �ست�سغي وتنظر 

وتدرك حجم ��س������طر�به �لروحي، و�سيكون 

ن�سات تلك  �أن تتعلم  باإمكانك يف حلظات �الإ

�سيئاً جديد�ً يف يوم جديد من عمرك0
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 يف ذ�ت �للحظة لن يغيب عن بالك باأن 

هذ� �ل�س������خ�س حالة ��ستثنائية، وقد ت�سدر 

من �ل�س������خ�س �ل������ذي يقف بج������و�ره �أفعال 

مماثلة، ولكنها ت�س������در عن �سخ�س طبيعي 

يكون يف در�ي������ة باأبعاد ما يفعل. �أمام هذين 

�لنموذجني �س������تكون مهمتك غاية يف �لدقة 

و�النتباه حتى تبلغ درجة �لتمييز بني �لفعلني 

أ�سو�أ من كائن  وبني �ل�سخ�سني، ولي�س هناك �

مي�سي نحو ��ستغالل مو�قف �سخ�س مري�س 

فيبتزه. 

أنادي بالتمرد يف �س������بيل �أال  دوم������اً كنت �

�سياء فيه،  ن�سان طبيعيته وطبيعية �الأ يفقد �الإ

يجابي �ل������ذي ينزل ملباركته  ذ�ك �لتم������رد �الإ

ن�س������ان �لطبيعي ميكن  حتى �ملطر. فقط �الإ

�س������ياء، ودفء  ل������ه �أن ينعم بدفء وهدوء �الأ

وهدوء طبيعة �حلياة، ودفء وهدوء عالقته 

خرين 0تكمن  مع نف�س������ه وم������ع �هلل وم������ع �الآ

آمالنا  �لكربى  روح �ملخاط������رة  عندما نعقد �

أ�سوياء ون�سع مفاتيح حياتنا  أنا�س غري � على �

مال �لكربى تعقد على ذوي نفو�س  باأيديهم، �الآ

أولئك �لذين يرتقون باأنف�س������هم وبكل  نبيلة، �

أو بعيدة به������م،  �لذين  من له �س������لة قريب������ة �

يلبثون ب�سرية ح�سنة يف حياتهم ويف موتهم.  

أ�سعر مبتعة  يف هذه �للحظات �لعظيمة �

أن������ه ال �س������يء �أثمن م������ن �أن تتاح  �حلي������اة و�

ن�سان فر�س������ة ليعي�س خم�سني �سنة مثاًل،  لالإ

ولكن عندما يبلغ �سن �لياأ�س ي�سعر باأنه مل يع�س 

نه �سياأخذه من  �سنة و�حدة، �سريعبه �ملوت الأ

�أعظم هبة �أعطيت له.

 يف حلظات �لياأ�س ال �أخاف �ملوت ولكنه 

يرعبني يف �للحظات �لعظيمة لكن ما دمتمِ 

ننا  �أنتمِ معي فاإن �حلياة �ستكون �أكرث روعة الأ

عندما نلتق������ي ال ميلك �مل������وت �إاّل �أن يكون 

بعيد�ً.

مل ن�سيد�ً  �حلب مبقدوره �أن يجعل من �الأ

للفرح، ومن �خلريف ربيعاً متفجر�ً، ال�سيء 

مبقدوره �أن يقف يف وجه �حلب �إذ� وقع يف 

قلبني. 

�سن�س������تطيع �أن نحيل �أوقاتاً باردة تعي�سة 

�إىل �أوقات تنب�س بكل ذرة من ذر�ت �حلياة، 

ن�ستطيع �أن نتغلب على �أي �سعور من م�ساعر 

�لياأ�س عندم������ا نتعانق ونرتك كل �س������يء يف 

�لعامل خلفنا.

أة و�حدة من بني ماليني �لن�ساء،  تاأتي �مر�

أة و�حدة بني ماليني �لن�س������اء لتوؤكد  تولد �مر�

باأنها تخبئ عاملاً، �إنها ت�س������تطيع �أن تنفخ يف 

أة جاءت  ول م������رة، �مر� عامل جدي������د يظهر الأ

لت�سمو وجترجر �لرجل من �سعره �إىل علوها.  
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�أعرتف �أمام هذ� �ل�س������باح  باأنني �أحبها، كل 

حرف من حروف ��سمها ي�سيء يف وجهي.. 

عندما �أكتب ��س������مها تورق �أ�سابعي.. عندما 

�أهتف با�سمها يرطب ل�ساين.. وعندما �أنظر 

يف وجهها �لنور�ين ت�س������تعل م�سابيح �لكون 

يف عينَي.

ن�س������ان..  �حلب ال ينطفئ يف �س������مري �الإ

ومتى م������ا �نطفاأ �حلب يف �س������مريه، �نطفاأ 

ن�سان يف �سمريه.  �الإ

ن�س������ان �ملو�س������يقى وبه  باحلب يتذوق �الإ

يكت�سف مالمح �جلمال وبه مييل �إىل حتقيق 

ن قوة �حلب هي ذ�تها قوة �لعدل،  �لعدل، الأ

ن�سانية. وهي ذ�تها قوة �خلري يف �لذ�ت �الإ

ن�س������ان  �حلب هو �لذي يفّجر طاقات �الإ

نحو �خل������ري و�لبن������اء، �إنه قوة جبارة �س������د 

�لتن������ازالت �لكربى  �س������د �ل�س������قوط �لذريع 

�لذي يتعذر �لنهو�س بعده. 

 من �حلب تول������د زهور �لنز�هة �لب�رضية  

وزهور �ل�س������فاء و�إمكانية �ال�س������تمتاع بقيم 

أبدية بني  ن�سان و�لطبيعة يف عالقة �سفاء � �الإ

ن�سان. ن�سان و�الإ ن�سان و�لطبيعة، بني �الإ �الإ

ن�س������ان ويدفعه �إىل  �حلب هنا يبن������ي �الإ

ن يكون �س������احب ق�سية  �المتالء باحلياة والأ

و�س������احب موق������ف، ه������ي ق�س������ية �لنز�هة 

�لب�رضية، وهو موقف �ل�س������دق �لب�رضي جتاه 

خرين وجتاه �هلل. �لنف�س وجتاه �الآ

نه يبني  أ�س������كال �لنفاق الأ �حلب يرف�س �

رو�ح �حلية و�لدماء  �لعالقات �لكربى مع �الأ

�لزكية �لطاهرة.

ن�س������انية �لكبري �لذي  �حلب ه������و بيت �الإ

يت�سع لكل ع�ساق �لعامل.

�حلب ي�رضق كل �سباح يف حد�ئق �لزهور 

ومي������الأ �ملدينة كله������ا برو�ئح �حلي������اة وميالأ 

�سكانها بالقيم و�سفاء �حلياة ونورها.

اخلامتة 

وىل �لت������ي يفتح فيها  من������ذ �للحظات �الأ

ن�سان عينيه لريى �لعامل، ويغدو �أحد �سكنة  �الإ

ر�س، يحمل معه بذور �ل�رض�ع مع ظلمات  �الأ

التنتهي بدء�ً من ظلمة �لروح ومرور� بظلمة 

�حلي������اة �إىل ظلم������ة �لقرب. يغري������ه كل ماهو 

غام�س و�رضي وجمهول، فيكون د�ئم �لرغبة 

و�حلاجة الخرت�ق �ملجهول و�سرب �أغو�ره. �إذ 

�إنه قدم من مكان جمه������ول، ويقيم يف مكان 

جمهول اليعرف �س������يئاً عنه، ومي�س������ي نحو 

م�س������ري جمهول كذلك. �إنه خملوق باحث يف 

�لظلم������ات عن �كت�س������اف �رض�ج م������ا، خملوق 

باحث يف ظلمات نف�سه عن نف�سه. 

عندم������ا يتاأمل �لوج������ود يف حلظات ما، 
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يعرتيه �إح�س������ا�س مرير بال�س������ياع �لكلي يف 

مملكة �حلياة �ملجهولة، يدرك حجم �سياعه 

�س������ياء �لو��سع،  و�س������عفه يف عامل �حلياة و�الأ

فتتو�لد يف كو�منه نزعات متناق�سة، فهو �أكرث 

�لكائنات �حلياتية تناق�ساً، ميكن له �أن يبلغ 

ذروة �ل�سلوك �لعدو�ين يف �لوقت �لذي يبلغ 

فيه ذروة �ل�سلوك �لت�س������احمي، ذروة �لرتابة 

وذروة �لفو�سى، ذروة �لتعقل يف �لوقت �لذي 

ميار�س فيه �أق�سى حاالت �جلنون، ميكن له 

�أن ميار�س �الغتيال يف �لوقت �لذي ميار�س 

جناب. وم������ن ناحية خمتلفة، فعندما  فيه �الإ

ن�س������ان باأنه ن�سج متام �لن�سج  ي�سعر هذ� �الإ

للحياة فاإنه بذ�ت �لوقت ن�سج متام �لن�سج 

للموت. 

ن�س������ان �أن يرتب �أور�ق نف�س������ه،  ميكن لالإ

ويعتم������د يف جان������ب كبري من ه������ذ� �لرتتيب 

أ�س������كال �لثقاف������ة �ملتنوعة ك������ي يكون  عل������ى �

أك������رث �نفتاحا على �حلياة، و�أن مينع نف�س������ه  �

ن�س������ان يف  �لتقوقع يف د�ئرة مغلقة، يعتمد �الإ

بع�س مر�ح������ل حياته على �خليال بحثاً عن 

نف�سه يف ظلمات نف�سه، وبحثاً عن و�قعه يف 

ظلم������ات و�قع������ه، �إذ �إن �خليال  يبدي له يف 

مو��س������ع كثرية ماتخفيه �حلقيقة ويقدم له 

أبه������ى كان خافيا عليه. �إنه كائن  بذور و�قع �

وىل، وما به من خيال لهو  خيايل بالدرجة �الأ

�أعلى مما به من و�قع، وما ي�سغله من خيال 

لهو �أكرث مما ي�س������غله من و�ق������ع، وهو يعقد 

أو�س������ع مما يعقدها  �آماالً كربى على �خليال �

على �لو�ق������ع، هذه �خليالي������ة �مل�رضقة متيز 

�لكائ������ن �لب�رضي عن بقية �لكائنات �حلياتية 

ر�س.  �لتي ت�ساركه �ل�سكن يف �الأ

أنه  ن�س������ان �إىل نف�س������ه على � ينظر هذ� �الإ

كائن مط������اَرد، ففي مرحلة �ملر�هقة تطارده 

�س������لطة �ملغامر�ت، وما �إن يتجاوز �س������نو�ت 

�لر�س������د و�لبلوغ حت������ى يتنازع مع �س������لطات 

�أكرث حدة: �اليديولوجيا، �لدين، �القت�س������اد، 

�ملعرفة، �ل�سيا�سة. 

كلما يدخ������ل مرحلة جدي������دة من عمره 

تتبدى �أمام روحه �سلطة جديدة حتى ليبدو 

�أمام������ه باأنه كائن ُمطاَرد من������ذ مهده وحتى 

حل������ده. عندما يولد يبكي خوفا من �لكوكب 

أتى �إليه، وعندما ميوت يبكي  �ملجهول �لذي �

حزناً على فر�قه. 

أي������ي ه������ذ� �أمر طبيعي م������اد�م يقرتن  بر�

�سى هو �أن ياأتي  بالوالدة، ولكن �لذي يثري �الأ

ن�س������ان فيمار�س �لعن������ف بحق �أخيه،  هذ� �الإ

ياأتي في�سلبه حياته.

ن�سان  ن �الإ نانية، الأ أ�س������كال �الأ أ � أ�سو� هذه �
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عند ذ�ك يبلغ مرحلة ي�سعر بها �أن ممتلكات 

حد �أن  �لكون كلها هي من ملك������ه واليحق الأ

يتنف�س حتى ن�سمة هو�ء.

�لعن������ف اليقت�������رض عل������ى زم������ان ومكان 

أ�سكاالً خمتلفة. كان  و�أمة و�س������كل، �إنه ياأخذ �

كاليغ������وال يق������ول: لي�س هناك ق������در متفهم، 

ألع������ب دور �لق������در. �إنن������ي  ل������ذ� �أخت������ار �أن �

له حمرتف.  ألب�س �لوجه �لغب������ي �لغام�س الإ �

ي �إن�س������ان �أن يلعب �لدور �لرئي�س������ي  ميكن الأ

لهية وي�س������بح �إلها. كل ما  يف �لكوميدي������ا �الإ

يحتاج �إليه هو �أن يق�س������ي قلبه. وكان يقول 

مد�فعا عن نزعته �لعدو�نية: �إنها �حلقيقة، 

ن�س������انية �أكرث مما  كوين ال�أح������رتم �حلياة �الإ

�أحرتم حياتي �خلا�سة، و�إذ� كنت �أجد �لقتل 

ن �ملوت �سهل بالن�سبة  �س������هاًل، فما ذلك �إال الأ

يل. وينته������ي يف �أو�خر حيات������ه �إىل �أن يخنق 

ع�سيقته كايزونيا  تتويجا لنزعته وهو ينظر 

آة  تتحول �إىل جثة، ولكنه يلقى  �إليه������ا يف �ملر�

�لعن������ف ذ�ته من �لنا�س �لذي������ن يقعون عليه 

�رضباً حتى يلقى حتفه.  

ن�س������ان يف دو�متَي �ل�رض �ملتمثل  يدور �الإ

برز منه يف �حلروب �لفردية  يف �جلان������ب �الأ

و�جلماعية، و�خلري �ملتمثل يف حماولة �إعادة 

ر�س.  ن�س������ان و�الأ بن������اء ما مت تدم������ريه يف �الإ

الم  ن�سان لتخفف من �الآ فاملو�سيقى جاء بها �الإ

ن�سان لنف�سه، وكذلك �لفنون  �لتي �س������ببها �الإ

ن�سان  د�ب، ويف �لعالج �لع�سوي يطور �الإ و�الآ

�ل�سلمي �أدو�ته مع تطور و�سائل �لعنف �لتي 

ن�س������ان �ل�س������لبي. فعندما يتطور  يقوم بها �الإ

�خلنجر �إىل ر�س������ا�س، يقابله تطور �لك�س������ف 

يكوغر�يف. كل ما ��س������تطاع  �حل�س������ي �إىل �الإ

ن�سان �أن ياأتي به من منجز�ت تقنية كانت  �الإ

ألو�ن  �إىل جان������ب ما ياأتي به من منجز�ت يف �

�ل�رض.

• تعد املازوخية حالة مقابلة لل�شادية فقد عرفت باأنها: 

مل بدنيًا اأم نف�شيًا �شادر من �شخ�ش اآخر.  مل على الذات واال�شتمتاع به« �شواء كان ذلك االأ    »تقبل اإيقاع االأ

ن�ش���بتها: ين�شب م�شطلح املازوخية masochism اإىل الكاتب الروائي النم�شاوي ليبولد زاخر مازوخ 

)leqold zacher masoch �1�3 – �1�9( �ش���احب الرواي���ة امل�ش���هورة )فينو����ش يف الف���راء، 

venus in furs( التي تعرب يف بع�ش اأجزائها عن فرتات وجتارب من حياة مازوخ املوؤلف، وخا�شة 

فرتة الطفولة منها. 

الهوام�ش
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لقد قام املحللون النف�ش���يون بدرا�ش���ة معمقة ل�شخ�ش���ية مازوخ يف فرتة طفولته فا�شرتعى انتباههم يف 

خرى، وقد دفع  ذلك كون مازوخ كان يعي�ش مع عمته التي كانت تعا�رس ع�ش���يقًا لها بني الفينة واالأ

مازوخ حب ا�ش���تطالعه يومًا اإىل اأن يختبئ يف خزانة املالب�ش لي�ش���اهد بعينيه تلك امل�شاهد وبينما 

كان مازوخ منهمكًا يف م�شاهدة ذلك املنظر بدت منه حركة جلبت انتباه العمة وع�شيقها اإليه، مما 

عر�ش���ه للعقاب املوؤمل عن طريق عمته. فولد ذلك. ح�ش���بما يرى املحللون – قيام ارتباط وثيق يف 

ثارة، وهذا االرتباط الذي  مل الذي القاه يف العقوبة، ولذة ما كان يراه من م�ش���اهد االإ نف�ش���ه بني االأ

مل واللذة. تاأ�شل يف نف�شه ولد اإمكانية قيام اعتماد متبادل بني ال�شعور باالأ

ول -  ترجمة عبد احلليم النجار -  دار       املعارف  دب العربي -  اجلزء االأ كارل بروكمان -  تاريخ االأ  -1

-  القاهرة. 

آو�شنت.  آرن ا دب -  وليك رنيه، وا نظرية االأ  -2

ميك���ن النظ���ر اإىل /تاأم���الت كونية عن���د نهاية الق���رن/، ومن املتحدث���ني: اأوكتافيو باث،  نيل�ش���ون   -3

ماندي���ال، تاكي�ش���ي اأوميه���ارا، �شي�ش���واف ميو����ش، كارلو�ش فوينتي�ش، الك�ش���ندر �شوجلنت�ش���ني. جملة 

الكرمل، العدد �1، 1999 ترجمة  �شبحي حديدي.

املراجع

¥µ



170

ر�س ثر البيئي واملناخي للدفيئة على الأ الأ

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

أنه �أ�سبح  يدعي �إن�سان �لقرن �لع�رضين �لو�قعية يف �سلوكه و�أفكاره، ويعلن �

أو �لعاطفي، ويفاخر  حم�سناً �س������د �أي مظهر من مظاهر �ال�ستالب �لفكري �

بعلمانيت������ه وبقدرته على وزن �مل�س������ائل �لتي تو�جه������ه وحلها من خالل �ملنهج 

�لعلمي، ال بل �إنه ال يرتدد بن�س������ب كل �إجناز�ت مدنيتنا �حلديثة باإيجابياتها 

له �جلديد، ز�عماً �أن �لعلم هو �سبيل  و�سلبياتها �إىل م�سرية �لعلم �حلديث، �الإ

جناز�ت �حل�سارية �لقدمية  وحد �إىل م�ستقبل م�رضق، ونا�سفاً كل �الإ ن�سان �الأ �الإ

باحث من �شورية –ع�شو اجلمعية الكونية ال�شورية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

ثر البيئي واملناخي الأ

ر�ض للدفيئة على الأ

❁

˜

❁❁
مو�سى ديب اخلوري مو�سى ديب اخلوري 
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�لت������ي مل تركب مركب �لعل������م �حلديث. و�إننا 

نه  ن�سان على �إميانه بالعلم، الأ لنغبط هذ� �الإ

يبني عليه �إمياناً مب�س������تقبل ز�هر للب�رضية. 

و�إننا لنوؤمن معه باأن �لعلم قادر على �لو�سول 

ن�س������ان �إىل �آفاق غنية ج������د�ً باملعرفة...  باالإ

ولكن، �أين نحن �لي������وم فعاًل من هذ� �حللم 

ن�س������ان  �مل�رضق بغد و�عد؟ و�أين يقف هذ� �الإ

ف������ادة من علومه؟  بال�س������بط من �إمكانية �الإ

ترى، �إىل �أي حد يتو�زى تدفق �لكم �ملعلوماتي 

ن�سان مع قدرته على ��ستيعابه وفهمه  على �الإ

و�سبطه؟ و�إىل �أي حّد يتو�فق �لتقدم �لعلمي 

ن�سان �لذ�تية يف متثلها  �ملت�سارع مع طبيعة �الإ

للمعلوم������ات، ه������ذه �لطبيعة �لت������ي حتكمها 

أبد�ً  قو�نني �أخالقية ونف�س������ية قد التن�سجم �

م������ع طروحات ونتائج هذ� �لتقدم؟ فاإذ� كان 

ن�سان غري قادر بعد على مو�زنة �إجناز�ته  �الإ

�لعلمية مع حاجات������ه �حلقيقية، �أفال يجدر 

به �أن يعمل وب�رضعة على حماولة �إقامة هذ� 

مر؟ و�إذ� كانت �لنتائج  �لتو�زن مهما كلفه �الأ

�لعلمية نف�سها �لتي يوؤمن بها تنا�سده �رض�حة 

جر�ء�ت �لالزمة كافة حلماية بيئته  �تخاذ �الإ

ونف�سه، �أفال يجدر به �أن ين�ساق �إليها ويعمل 

مبقت�س������اها؟ بلى، ذلكم هو �لو�قع �حلقيقي 

�لذي ياأبى �إن�سان �لقرن �لع�رضين »�لو�قعي« 

�العرت�ف به…

�إن م�ساألة �لدفيئة هي �إحدى �مل�سكالت 

�لت������ي يو�جهها كوكبنا، و�لت������ي تثبت �لنتائج 

�لعلمي������ة �مل�س������تمرة خطرها �لو�س������يك على 

ن�س������اين مب�س������تقبل  �حلي������اة، وعلى �حللم �الإ

و�عد! ولعل م�ساألة �لدفيئة، من بني �مل�سائل 

خ������رى �ملطروحة كافة �لتي تخ�س �لبيئة،  �الأ

غنى من حيث تعدد وت�سابك جو�نبها  هي �الأ

وب������روز مفهوم كلية �لعالق������ات �لقائمة على 

ر�س ب������ني خمتلف عنا�رضه������ا �لطبيعية.  �الأ

ثر �لدفيئة على  ولهذ�، ف������اإن طرحنا �ليوم الأ

ر�س اليهدف فقط �إىل تنبيه �إن�سان  كوكب �الأ

�لقرن �لع�رضين على ما يحدق به وبالطبيعة 

من �أخطار ب�س������بب عدم مقدرته على �إقامة 

وىل، بل و�إىل �إبر�ز بع�س  �لتو�زن بالدرجة �الأ

ننا  جو�نب ه������ذه �لكلية �لتي حتكم عاملنا، الأ

�إذ� مل نع������رتف بها، وظللنا على جهلنا لها، لن 

ن�س������تطيع يوماً حتقيق هذ� �لتو�زن �ملن�سود، 

وبالتايل هذ� �حللم �ملوعود!

ملحة تاريخية

أثر �لدفيئة مل يكت�سف  يعتقد �لكثريون �أن �

�إاّل منذ �سنو�ت قليلة، وبخا�سة بعد �لدعاية 

أبرزته كمعامل حا�س������م يف  عالمي������ة �لتي � �الإ

ثر معروف منذ  �لو�قع �لبيئ������ي. لكن هذ� �الأ

بد�ية �لقرن �لتا�س������ع ع�������رض تقريباً، عندما 
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و�سع �س������ادي كارنو S.Carnot عام 1824 

أ�س�������س �لرتمودينامي������ك �ل������ذي طب������ق فيما  �

بعد على �لفيزيولوجيا و�لبيئة و�القت�س������اد 

و�س������مل �لكوزمولوجي������ا كله������ا. ويف �لع������ام 

نف�س������ه ن�������رض فورييه J.Fourier �س������احب 

�لنظرية �لتحليلية للحر�رة، و�لذي �أدخل يف 

�لفيزياء العكو�س������ية �سيالن �حلر�رة، مقالة 

ر�س  بعنو�ن »مالحظات عامة حول حر�رة �الأ

ر�سي«. وهو يوؤكد يف بحثه هذ�  و�لف�ساء �الأ

ر�������س يف منظورها  على م�س������األة ح������ر�رة �الأ

�لكوين. وقد ن�سب فورييه �أ�سل �ملماثلة بني 

ىل  ر�س �إ تزجيج �مل�ستنبت و�لغالف �جلوي لالأ

�لذكاء �لتجريبي للرحالة �ل�سهري دو �سو�سور 

خري قد  M.de Saussure. وكان ه������ذ� �الأ

�سكل جهاز�ً من /5/ علب زجاجية قائمة يف 

�سعة �ل�سم�سية  أثر �الأ بع�س������ها بع�ساً لدر��سة �

على �له������و�ء �ملحتوى يف ع������دة طبقات من 

ت�س������كيل �س������فاف. لكن ه������ذه �لبد�ية مل تكن 

آلية ت�س������خني �لهو�ء، ومل  كافية بالطبع لفهم �

يكن قد �كت�س������ف بعد �أن غ������از �لفحم فعال 

�إ�سعاعياً.

 Tyndall ويف ع������ام 1861 ن�رض تيند�ل

در��س������ة هامة حول تطور نظري������ة �لدفيئة. 

ويف تل������ك �لفرتة كانت �لنقا�س������ات قد بد�أت 

أ�سباب �لتغري�ت �ملناخية.  تثري �لعلماء حول �

لكن �إعادة ت�س������كيل تغ������ري�ت �ملناخ �لقدمي مل 

أ فعلياً �إال نحو عام 1924 على يد كوبن  تبد�

W.Köppen وويغرن A.Wegener. ومل 

ي�سل هذ� �لعلم �إىل م�س������توى تقني حقيقي 

�إال ب������دء�ً من �ل�س������نة �جليوفيزيائية �لدولية 

أ �لقيا�س  عام 1957 – 58. ففي هذ� �لعام بد�

�لفعل������ي للجيوكيميائي عامل �ملحيطات رفيل 

R.Revelle لكمي������ة غ������از CO2 يف �جلو. 

أرينيو�������س A.Arrhénius )جائ������زة  وكان �

نوبل كيمياء. 1903( قد حدد ب�س������كل نهائي 

مفه������وم �لدفيئة ب�س������كلها �لعلم������ي �لدقيق 

�لكربى.  بالدور�ت �جليوكيميائية  وعالقتها 

أث������ر كارثي، وكان  لكنه مل يع������ط للدفيئة �أي �

أثر �لدفيئة با�س������تخد�م  ه������و �أول من رب������ط �

حف������وري، �أي تغري�ت تركيب �جلو  �لوقود �الأ

�لكيميائي باجلانب �لرتموديناميكي ملدنيتنا. 

أ�سار فرناد�سكي V.Vernadsky عام  كما �

أث������ري قطع �لغابات على »�لتو�زن  1924 �إىل تا

�لديناميكي للغ������از �لكربوين يف �جلو«، لكن 

�أحد�ً مل ي�ستمع �إليه. ومل توؤرق �لدفيئة �لعلماء 

�إال بدء�ً من عام 1970 عندما قدم يف نادي 

روما بحث حول »حدود �لنمو«.

ك������ان ف����رن����اد�����س����ك����ي، م���وؤ����س�������س ع��ل��م 
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أ�سار  �لبيوجيوكيمياء، �أول من �

ر�سية وكلية  �إىل وحدة �لكرة �الأ

�لعالقات �لقائمة عليها. لكن 

كان  �لبيو�سفري  مفهوم  ط��رح 

�سعباً يف ذلك �لوقت ومل يتقبله 

ر���س ككائن  �أح��د. فدر��سة �الأ

أو  أية ظاهرة � حي تتطلب فهم �

تاأثري مهما كان ب�سيطاً بحيث 

يكون مرتبطاً بكلية �لظاهر�ت 

�جل����ان����ب  �إن  خ���������������رى.  �الأ

�ل��ف��ي��زي��ول��وج��ي و�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي 

ي�����س، �ل���ذي ف��ر���س نف�سه  ل��الأ

مع �لثورة �لرتموديناميكية يف 

ع�رض،  �لتا�سع  �لقرن  منت�سف 

مع  �حلية  �ملتع�سيات  يربط 

ب�سكل  و�لبيئة  �جليوكيمياء 

ك��ام��ل. وه���و م��ا ي��دع��وه كلود 

�ل��ك��وين«.  ب�»�لو�سط   C.Bernard ب��رن��ار 

�أن  للكائنات �حلية، دون  ي�سي  فالن�ساط �الأ

 %95 ت�سكل  �لتي  �لدقيقة  �لكائنات  نن�سى 

يغري منذ عدة  ر�س،  لالأ �لكتلة �حليوية  من 

ر�سي. مليار�ت �سنة �لو�سط �لبيئي �الأ

�س������كالية �لعاملي������ة �لت������ي يو�جهها  �إن �الإ

ن�س������ان �لي������وم، »�لتغري �ل�س������امل«، ترجع  �الإ

�إىل �لعقيدة – �لفر�س������ية �لتي طرحها عام 

 Le Roy 1920 كل من فرناد�سكي ولوروي

 P.T.de Chardin �س������ارد�ن  دو  وتي������ار 

 biosphère �لبيو�س������فري  م�س������طلحي  يف 

و�لنو�س������فري Noosphère، و�لت������ي ف�رضت 

بطرق خمتلفة. وقد تطورت �ليوم هذه �لفكرة 

م������ن خالل نظري������ة غايا Gaia، وهو ��س������م 

ر�س وفق غايا مل  ر�س. و�الأ لهة �الأ يون������اين لالإ
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آلة بل كائناً حياً. فاأر�سنا ت�سبه كاًل  تعد ت�سبه �

ونظاماً مماثاًل لع�سوية ذ�تية �لتنظيم، وهو 

 J.Lovelock م������ا يدعوه جيم�س لوفل������وك

 .géophysiologie باجليوفيزيولوجي������ا 

ن�ساين يف �لدفيئة  ثر �الإ وهكذ� فقد �أ�سبح �الأ

ب�ستمولوجي �لذي  �سكال �الإ الينف�سل عن �الإ

تطرحه فر�سية غايا.

الدفيئة واملناخ

ي�س������كل �لغالف �جلوي نوعاً من �لدفيئة 

أ�س������عة �ل�س������م�س، لكنه  �لطبيعية. فهو ميرر �

يحفظ جزء�ً هاماً من �حلر�رة �ملرت�كمة عند 

ثار �ملناخية لهذه  ر�س. وبف�سل �الآ �س������طح �الأ

�لدفيئ������ة �لطبيعية �أمكن للحي������اة �أن تظهر. 

ن�س������ان �ليوم بتو�زن هذه �لدفيئة  و�إخالل �الإ

باإطالقه لغاز�ت �لفحم و�مليتان وغريها �إىل 

�جلو بن�س������ب خطرية يطرح ت�ساوؤالت كثرية. 

ر�س  هل نخل بتو�زن �ملناخ؟ هل نخ�س������ع �الأ

لتدفئ������ة متز�يدة؟ �إذ� كان������ت بع�س �لوقائع 

تب������دو �أكيدة، فاإن تف�س������ريها الي������ز�ل دقيقاً 

مر  و�س������عباً. فامل�س������األة الترتبط يف نهاية �الأ

حرى  بعو�م������ل حمددة، ب������ل هي تتعل������ق باالأ

بعو�مل متد�خلة قد تكون النهائية.

�س������جار يغري ب�س������كل جذري  �إن قط������ع �الأ

�لتي������ار �ملناخي �ال�س������تو�ئي ومع������ه �لتو�زن 

مطار. ومن جهة �أخرى، فاإن  �ملائي ونظام �الأ

�زدياد �إ�سد�ر �لغاز�ت �لقادرة على �مت�سا�س 

�سعة حتت �حلمر�ء �س������يوؤدي �إىل ت�سخني  �الأ

ر�س من خ������الل زيادة فاعلي������ة �لدفيئة.  �الأ

لكن كم �س������يكون حجم هذ� �لت�سخني، وكيف 

أثر  �س������يكون توزعه �جلغر�يف، وما �س������يكون �

ذلك عل������ى �لتو�زنات �ملائي������ة �ملحلية. تلكم 

أ�سئلة التز�ل بحاجة �إىل �إجابة. �

أنن������ا نعي�س يف ظروف  �إننا نعرف �ليوم �

مناخية متغرية ب�سكل ملحوظ عرب �لع�سور. 

�لثو�ب������ت �لزمنية  وىل  وهناك بالدرج������ة �الأ

�لتي تغري متو�سط فرت�ت �لت�سم�س بتغيريها 

ر�س، فتوقع بالتايل �لنو�س������ان بني  مل�س������ار �الأ

�لع�س������ور �جلليدية و�لد�فئ������ة خالل فرت�ت 

متتد بني 20000 و 100000 �س������نة. و�أف�سل 

حالة ت�سم�س ح�س������لت منذ نحو 9000 �سنة 

ر�س خمتلفاً جد�ً عن  تو�فق و�سعاً مد�رياً لالأ

�لو�س������ع �حلايل. فمحور �لقطبني كان �أكرث 

ر�س بالتايل  �نحر�ف������اً بنحو درجة، وكانت �الأ

�أقرب �إىل �ل�س������م�س خالل �ل�سيف �ل�سمايل. 

قرب �إلينا �لذي  و�لع�رض �جلليدي �مل�سغر �الأ

ح�سل خالل �لقرن �ل�سابع ع�رض كان مرتبطاً 

رمبا ب�س������عف و��سح يف �لن�س������اط �ل�سم�سي 

أو بتغ������ري�ت يف تي������ار�ت �ملحيطات �لعميقة  �
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حتدث على م������دى قرون! وهك������ذ� جند �أن 

مر  مالحظ������ة �لتغ������ري�ت �ملناخية لي�������س باالأ

�ل�س������هل. فمتو�سط درجة �حلر�رة مثاًل على 

ر�س يتغري مبقد�ر 5 �إىل 6 درجات  �سطح �الأ

مئوية خالل فرت�ت ت�س������ل �إىل 100000�سنة 

تقريباً، ومبق������د�ر درجة و�حدة خالل �آالف 

�ل�س������نني، وب������ني 0.1 و 0.2 درج������ة خالل 

عدد من �ل�سنني. لكن �ل�س������وؤ�ل �لهام يتعلق 

ن�س������اين على �ملناخ  بدرجة تاأثري �لن�س������اط �الإ

ر�س. �س������حيح �أن  على م�س������توى كوك������ب �الأ

�لنظام �ملناخي ميت�س طاقة �سم�س������ية تقدر 

ن�س������انية  بنح������و 1016 و�ط و�أن �لطاق������ة �الإ

ن�س������ان قائم مع  التقا�س �أمامها، لكن تاأثري �الإ

ذلك ب�سكل غري مبا�رض، �إما بتغيري خ�سائ�س 

أو تركيب �لغالف �جلوي. ر�س � �سطح �الأ

خري �لذي  لقد تر�ف������ق �لع�رض �لد�فئ �الأ

حل على كوكبنا بانفجار دميغر�يف هائل للنوع 

مر �لذي �أدى �إىل �إز�لة متز�يدة  ن�ساين، �الأ �الإ

للغطاء �لنبات������ي ومن ثم تطوير �ل�س������ناعة 

وبخا�س������ة خالل �لقرنني �ملن�رضمني. فمنذ 

�أقل من قرنني كان عدد �سكان �لعامل �أقل من 

مليار ن�سمة، وخالل ن�س������ف قرن �سيتجاوز 

عدد �س������كان �لعامل �لذي ي�سل �ليوم �إىل /5/ 

مليار �لع�رضة مليار�ت ن�سمة. و�سيرت�فق ذلك 

بالتاأكي������د بتغري هائل يف �لنظ������ام �لكوكبي، 

وبخا�س������ة �لتغ������ري يف �لغط������اء �لنباتي ويف 

�لرتكيب �لكيميائي للغ������الف �جلوي. ومثل 

هذ� �لتغري �س������يو�زي كما يرى معظم �لعلماء 

أثناء فرت�ت �لت�س������م�س، �إنا �س������يتم  �لتغ������ري �

خالل فرت�ت �أق�رض بكثري مما �س������هده تاريخ 

ر�س �س������ابقاً. فالفرتة �لتي كان ي�ستغرقها  �الأ

�النتقال من ع�������رض جليدي �إىل ع�رض د�فئ 

ذ�بة  خالل �آالف �ل�س������نني كان������ت �رضورية الإ

نظمة �لبيئية. �أما  �جلليد بب������طء وملو�زنة �الأ

�النتقال �ل�رضيع خالل ب�س������عة قرون فيهدد 

نظمة �لبيئية بالزو�ل. عدد�ً كبري�ً من �الأ

ن�س������ان منذ نحو ثالثة  لقد ��س������تهلك �الإ

خ�س������اب يف بناء بيوته و�سفنه  �آالف �س������نة �الأ

ويف طهو طعامه. وقد جرد �لبحر �ملتو�سط 

ب�سكل خا�س من جزء كبري من ثروته �لنباتية. 

وخالل قرون قليلة ��س������تهلكت �أوروبا معظم 

غاباتها. وها نحن �ليوم نق�سي خالل عقود 

قليلة على ما تبقى من غابات ��س������تو�ئية يف 

مازون. �إندوني�سيا و�أفريقيا و�الأ

م������ازون متت�������س وحده������ا  �إن غاب������ة �الأ

ب�س������بب كثافتها ن�سبة عالية جد�ً من �لطاقة 

�ل�سم�س������ية والتعيد �إىل �جلو �سوى 12% من 

هذه �لطاقة. وت�ستفيد �ملنطقة كثيفة �ل�سجر 
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بف�سل �لبخر من �نتظام حر�ري فعال يعدل 

درج������ات �حل������ر�رة مما ي������وؤدي �إىل �إطالقها 

�سعة حتت �حلمر�ء. ويوفر  كمية �أقل من �الأ

�لبخر لها �إ�س������افة �إىل ذلك غطاء كثيفاً من 

�لغيوم يخفف من �س������ياع �لطاقة �حلر�رية 

نح������و �جلو. وباخت�س������ار ت�س������تهلك �لغابات 

�لكثيف������ة كمية كبرية من �لطاقة �ل�سم�س������ية 

�سعاع. وذلك  وتفقد حر�رة ب�سيطة ن�سبياً باالإ

على عك�س �ملناطق �ل�سحر�وية متاماً. وهذ� 

يعني �أن �إز�لة �لغابات من �لكوكب �س������يوؤدي 

�إىل �نخفا�������س ع������ام يف درج������ات �حل������ر�رة 

مرتبط بزي������ادة �لبيا�س )albedo، ن�س������بة 

�لنور �ملنعك�س من �سطح �لكوكب �إىل �لطاقة 

�لتي يتلقاها من �ل�سم�س(.

أك������رث �رتباطاً  �أما �لغ������الف �جلوي فهو �

بالدفيئة. فم�س������اعفة غاز CO2 يف �جلو 

ثر  ر�س. وهذ� �الأ �سيوؤدي حتماً �إىل ت�سخني �الأ

�لذي ي�سببه تغيري تركيب �لغالف �جلوي هو 

ما ندعوه بالدفيئة. وترتكز ظاهرة �لدفيئة 

�س������عة ما حتت  على خا�س������ية �مت�سا�س �الأ

�حلمر�ء. وت�س������رتك يف ذل������ك نقطة �ملاء مع 

بل������ور�ت �جلليد و�لغاز�ت متع������ددة �لذر�ت 

أك�س������يد �لفحم و�مليتان  مثل بخار �ملاء وثاين �

�لن������رت�ت  أك�س������يد  و�  O3 وزون  و�الأ  CH4

�سعة يوؤدي �إىل  NO3. و�مت�س������ا�س هذه �الأ

حب�س �حلر�رة يف �لطبقات �جلوية �لقريبة 

ر�س. من �سطح �الأ

أردن������ا فهم �لدفيئ������ة علينا �أن نفهم  و�إذ� �

ر�س  باأن �لنظام �ملناخي متو�زن حر�رياً. فاالأ

التربد والت�سخن. فهي ت�ستقبل و�سطياً طاقة 

�س������وئية من �ل�س������م�س بحدود 340و�ط/م2 

وتعك�������س نحو 100و�ط/م2، ومتت�س �لباقي 

أ�سعة حتت حمر�ء  وت�سدر �إىل �جلو على �سكل �

طاقة ت�س������اوي �لطاقة �لتي �مت�س������تها، �أي 

240و�ط/م2. ومتت�س �لغيوم 150و�ط من 

هذه �لطاقة مع �لرذ�ذ وبخار �ملاء و�لغاز�ت، 

بينم������ا يجت������از �لباق������ي )�أي 240و�ط/م2( 

�لغالف �جلوي �إىل �لف�ساء. وتنجم �لدفيئة 

عن هذ� �المت�سا�س ل� 150و�ط/م2. وميكننا 

تعريف �لدفيئة ب�سكل �آخر. فهي �الختالف 

 )15ْ ر�س ) بني �حلر�رة �ملتو�س������طة ل�سطح �الأ

أ�سود متو�زن ي�سدر دفقاً من  وحر�رة ج�سم �

�لطاقة مقد�ره 240و�ط/م2. وهذه �لدفيئة 

طبيعية وتوؤدي �إىل تدفئ������ة �لطبقات �لدنيا 

33ْ مئوية. و�سطياً بحدود 

لقد ب������ات من �لثاب������ت �لي������وم �الرتفاع 

�سعاع  �ملتز�يد لن�س������بة �لغاز�ت �ملمت�س������ة لالإ

ن�س������ان ي�س������در �إىل  يف �لغالف �جلوي. فاالإ
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�لغالف �جلوي نح������و /7/ مليار�ت طن من 

�لكربون على �س������كل CO2. وهذ� يو�فق ما 

ن�سبته /4/ كلغ لكل �إن�سان يف �ليوم )15كلغ 

مريك������ي، 4كلغ للفرن�س������ي، 1كلغ للبلد�ن  لالأ

�لنامية(. و�مل�سدر �لرئي�سي لها هو �ل�سناعة 

و�لتدفئة و�لنقل )5.5مليار طن(. �أما �لباقي 

فيتاأتى عن حرق �لغابات �ال�ستو�ئية بدرجة 

أ�سا�س������ية. وقد تبدو كمي������ة /7/ مليار طن  �

ب�سيطة قيا�س������اً �إىل �لتبادالت �لطبيعية �لتي 

متيز �لدورة �لعام������ة للكربون )90مليار طن 

يتم تبادلها بني �جلو و�ملحيطات و110مليار 

�سد�ر  طن بني �جلو و�لنباتات(. لكن هذ� �الإ

�لب�رضي ي������وؤدي �إىل خرق منتظم لتو�زن هذه 

�لدورة ومي������ل �إىل تر�كم �ل� CO2 يف �جلو. 

�إن ن�س������ف �ل� /7/ مليار ط������ن يتم تر�كمها 

يف �جل������و. ويقدر �أن �ملحيطات متت�س /2/ 

مليار طن يف �ل�سنة.

أم������ا �مليت������ان �لذي يحمل كتلة م�س������اوية  �

من �لكربون فقدرته على �المت�س������ا�س �أكرب 

بع�رضين مرة من CO2. وتزد�د ن�س������بته يف 

 N2O جلو �ليوم مبقد�ر 0.7% �سنوياً. �أما�

 CO2 فهو ما�س مبقد�ر �أكرب ب�200 مرة من

وتزد�د ن�س������بته مبقد�ر 0.25% �س������نوياً. �أما 

مركبات كلورفلور �لكربون فهي ما�س������ة �أكرث 

باآالف �مل������ر�ت من CO2، وتزد�د ن�س������بتها 

يف �جلو مبق������د�ر 4% �س������نوياً. كذلك يجب 

�أال نن�س������ى دور بخار �ملاء.. لكننا �س������نتحدث 

بالتف�س������يل ع������ن هذه �لغ������از�ت الحقاً. وما 

ن هو كيف �س������يوؤثر ت�ساعف ن�سبة  يهمنا �الآ

هذه �لغ������از�ت يف �جلو خالل �لقرن �لقادم، 

مر �لذي ب������ات موؤكد�ً، على �لطق�س، وما  �الأ

أو تاأثريه على  أو توزعه �جلغر�يف � هي درجته �

نظم �ملياه �ملحلية.

�إن �رتف������اع درجات �حلر�رة �س������ينعك�س 

مثاًل على �جلليد ب�س������كل و��س������ح. فاجلليد 

و�لثلج يعك�س������ان �لطاقة �ل�سم�س������ية بدرجة 

عالية مما ي�س������اهم يف تربيد �لنظام. وذوبان 

�جلليد يخفف درجة �لبيا�س ويوؤدي بالتايل 

�إىل �مت�سا�س �أكرب لطاقة �ل�سم�س مما يوؤدي 

�إىل �رتف������اع �إ�س������ايف يف درج������ات �حلر�رة. 

أم������ا �لغيوم فتلع������ب دور�ً مزدوجاً وهاماً يف  �

ر�سي. فهي من  �سعاع �الأ �حلا�سل �لنهائي لالإ

جهة تربد �ملناخ بعك�س������ها للطاقة �ل�سم�س������ية 

)للغي������وم �ملنخف�س������ة �ملحملة بامل������اء بيا�س 

عال(، ومن جهة �أخرى ت�ساهم ب�سكل و��سح 

ن �لغيوم �لعالية متت�س ب�سكل  يف �لدفيئة )الأ

�سعة ما حتت �حلمر�ء(. وهكذ� نرى  فعال �الأ

تعقيد م�ساألة �نعكا�س �رتفاع درجة �حلر�رة 
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على �لغيوم، وخا�س������ة فيما يتعلق بجو�نبها 

�لفيزيائية �ملجهرية )ت�س������كيل وبنى حبيبات 

�ملاء وبلور�ت �جلليد( و�لهند�س������ية )�ل�س������كل 

مر �لذي يبقي  �لق�س������يمي لكتل �لغيوم(، �الأ

�مل�ساألة مفتوحة.

�إ�سافة �إىل ذلك، يجب �أال نن�سى �أن �لتغيري 

�ملناخي يرتكز �أي�ساً على �ملحيطات �لعميقة 

و�لت������ي ترت�وح فرت�ت ��س������تجابتها للموؤثر�ت 

أك������رث. وهكذ� جن������د �أن �لتغري  أو � ب������ني قرن �

ن�س������ان اليز�ل  �ملناخي �لناجم عن تدخل �الإ

خا�س������عاً ملجاهيل كثرية. فنحن النعلم مثاًل 

ما �رضعة �مت�سا�س �ملحيط للحر�رة. و�أحد 

خرى لديناميكية �ملحيطات هو  �جلو�نب �الأ

تاأثريها �لكبري على �جلو�نب �ملحلية للتغري�ت 

�ملناخي������ة. وهكذ�، �إذ� كان �لثابت ح�س������ول 

�رتفاع و�س������طي مقد�ره ن�سف درجة مئوية 

خري، فاإن �ل�سعوبة تكمن يف  خالل �لقرن �الأ

متييز ن�سبة �لتاأثري �لطبيعي يف هذ� �الرتفاع 

عن ن�سبة �لتدخل �لب�رضي.

غازات الدفيئة

�سا�س������ية هي  ذكرنا �أن غاز�ت �لدفيئة �الأ

ح������ادي و�لثنائي  بخار �مل������اء وغاز �لفحم �الأ

وزون ومركبات  زوت و�الأ أكا�سيد �الآ و�مليتان و�

كلورفلور �لكربون. وت�س������مح ه������ذه �لغاز�ت 

�س������عاع �ل�سم�س������ي، لكنها متت�س  باإم������ر�ر �الإ

�س������عة حتت �حلمر�ء �ل�سادرة عن �سطح  �الأ

ر�س. �إن ن�سبة �زدياد غاز �لكربون و�مليتان  �الأ

زوت باتت تعادل تقريباً ن�س������بة  أكا�س������يد �الآ و�

مر  �لت�س������خم �ل�س������كاين �لعاملي )0.5%(، �الأ

ن�ساين  �لذي يربز لنا مدى تاأثري �لن�س������اط �الإ

على دور�ت هذه �لغاز�ت �لطبيعية.

�إن �ملاء �ملوجود يف �جلو ب�س������كلني غازي 

وغيمي ه������ام جد�ً للحياة مم������ا يحتم علينا 

معرفة دورته �لبيوجيوكيميائية. فبخار �ملاء 

ي�ساهم يف �لدفيئة �لطبيعية بن�سبة �أكرث من 

�لن�سف. ومع ذلك فاإن بخار �ملاء �ملوجود يف 

�جلو )1.5×1012طن( الميثل �س������وى جزء 

م������ن مئة �ألف جزء من مياه �ملحيطات. وهو 

اليكفي لتاأمني �لهطوالت �إال لفرتة ب�س������يطة 

أ�سبوعني. ويف �حلقيقة فاإن ن�سبته  ت�سل �إىل �

تتحدد بقيمة �س������غط �لبخار �مل�س������بع �لذي 

يتغري ب�رضعة مع تغري درجة �حلر�رة. وتوؤدي 

�س������باع  ه������ذه �لعالقة بني �حلر�رة ودرجة �الإ

أثر �لدفيئة. فزيادة �حلر�رة  �إىل ت�س������اعف �

خرى توؤدي  �لناجمة عن غ������از�ت �لدفيئة �الأ

�إىل �لبخر �لز�ئد مما يرفع درجات �حلر�رة 

وهكذ� دو�ليك.

كذل������ك ف������اإن دور CO2 يف �جل������و هام 
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أثر �لدفيئة. فهو ي�س������اهم يف ثلث  ج������د�ً يف �

أثر �لدفيئ������ة �لطبيعية. و�زدياد ن�س������بته يف  �

�جل������و بعد �لع�رض �ل�س������ناعي �س������يوؤدي �إىل 

أ قيا�س  ر�������س حتماً. وقد بد� زيادة حر�رة �الأ

ن�س������بته منذ ع������ام 1958، �أما م������ا قبل ذلك 

فيمكن �العتماد على در��س������ة طبقات جليد 

�لقطبني. وي�سل م�ستوى حجم CO2 حالياً 

�إىل ppmv )ppmv 354 ج������زء من مليون 

من �حلج������م �لكلي، وهو يكاف������ئ جزء�ً من 

مليون من �ل�سغط �جلوي(. وهي ن�سبة تزيد 

25% عن قيمته قبل �لع�رض �ل�س������ناعي. ومل 

أبد�ً يف �جلو �إىل هذ�  � CO2 ي�س������ل م�ستوى

�مل�ستوى خالل 160000 �سنة �ملا�سية.

لكن كيف تتم دورة �لفحم �لبيوجيوكيميائية 

أه������م خز�ناته هي  ولو ب�س������كل تقريبي؟ �إن �

ر�س������ي و�ملحيطات.  �جل������و و�لبيو�س������فري �الأ

و�لكمية �لكلية للفحم �ملخزن يف �جلو )على 

 1Gt( هي نحو 700جيغاطن )CO2 س������كل�

= 109t(، و1800 جيغاط������ن يف �لكائن������ات 

�حلي������ة و�لرتبة و Gt 39000 يف �ملحيطات. 

ويبل������غ مقد�ر �لتبادل ب������ني �جلو و�خلز�نني 

خرين دفقاً �إىل 100 جيغاطن من �لفحم  �الآ

يف �ل�سنة يف كل �جتاه. ويُفرت�س تو�زن هذ� 

�لدفق على مدى عدة �س������نو�ت طاملا مل يطر�أ 

ن�س������انية  تدخل �إن�س������اين. لكن �ل�س������ناعة �الإ

حفوري  وحرق �لفحم و�لب������رتول و�لفيول �الأ

يوؤدي �إىل دفق �إ�س������ايف مق������د�ره 6 جيغاطن 

من �لفحم يف �ل�س������نة )ب�س������كل CO2 ب�سكل 

أو Gt 2 ناجم عن  خا�س(. وي�س������اف �إليه 1 �

�إز�لة �لغابات. ويبقى ثلث هذه �لكمية �سنوياً 

يف �لهو�ء �أي نحو Gt 2.5.، ومتت�س �لباقي 

خرى. ونحن النعرف  �خلز�نات �لطبيعية �الأ

متاماً كيفي������ة توزعها. هذ� �إ�س������افة �إىل �أن 

�زدي������اد CO2 يف �جلو لي�س منتظماً ويبدو 

أنه ح�س������ا�س جتاه عدد من �ملتغري�ت �جلوية  �

آلي������ات النعرف تنميطها )�إن  و�ملناخية وفق �

ظاهرة �سخونة �س������طح �ملحيط �لهادئ �لتي 

 EL NINO أربع �أو خم�س �سنو�ت تتم كل �

ترت�دف باإطالق نح������و مليار طن من �لفحم 

أياً كان  ح������و�ل، و� �إىل �جل������و(. ويف كاف������ة �الأ

 CO2 �مت�س������ا�س �ملحيطات و�لبيو�سفري �ل�

ف������اإن �زدياده يف �جلو يتوقف يف �مل�س������تقبل 

ن�سان. ح�رض�ً على �الإ

خرى �ملوؤثرة يف �لدفيئة  من �لغ������از�ت �الأ

أ�سا�س������اً من  غاز �مليت������ان CH4. وهو ينتج �

�لتحلل �لبكتريي للمو�د �لع�سوية )يف �أمكنة 

ك�س������جني(. لكن ه������ذ� �لناجت  خالي������ة من �الأ

أياً كان �حلال فاإن  يخ�س������ع ملتغري�ت كثرية. و�
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ن�سف �مليتان �لناجت �ليوم وم�سادره م�سندة 

ن�س������اين، وبخا�س������ة �لزر�ع������ي.  للن�س������اط �الإ

و�أظه������رت �لدر��س������ات �أن ق�س������ماً كبري�ً من 

أو يوؤك�سد  ر�س � �مليتان يعاد �مت�سا�سه يف �الأ

يف �جل������و. وقدرت كمية �مليت������ان �ملحللة يف 

ع������ام 1989 ب������� 5×1011كغ يف �ل�س������نة، �أي 

�أن �لكمي������ة �لكلية للميت������ان يف �جلو حتتاج 

�إىل فرتة ت�س������ل �إىل 10.6�س������نة مما يعطيه 

فر�سة كبرية لالنت�سار. وقد ت�ساعف �مليتان 

2.5مرة خالل قرن من �لزمن، و5مر�ت منذ 

خري )قبل 15000�سنة(.  �لع�رض �جلليدي �الأ

ن �إىل %1  ومع ن�س������بة تز�يده �لتي ت�س������ل �الآ

�سنوياً فاإنه �سيت�س������اعف مرة �أخرى يف �أقل 

أه������م عو�مل �لدفيئة  من قرن لي�س������بح �أحد �

ن�ساين. ذ�ت �ل�سبب �الإ

�أما غ������از N2O فاإننا النعلم بال�س������بط 

م�سادره، ويقدر �أن بني 1.4 و2.6Mt ت�سل 

من �ملحيطات وبني 2.9 و5.2Mt ت�سل من 

�لغابات وبقايا �إحر�ق �لنباتات و��س������تخد�م 

زوتية. ويتم تدمري هذ� �جلزيء  �ل�س������حوم �الآ

 N2 يف �ل�سرت�تو�س������فري بالتحلل �ل�سوئي �إىل

 N2O يتفاع������ل من جدي������د مع جزيء O و

ليعط������ي NO. وتقدر ف������رتة بقاء N2O يف 

�جلو ب� 150�سنة. وقد �زد�دت كثافته �جلوية 

 ppbv 310 من 285 نحو ع������ام 1700 �إىل

ع������ام ppbv( 1990 ج������زء م������ن بليون من 

�حلجم(.

�إن �لغاز�ت �لتي ذكرناها م�ستقرة كيميائياً 

أو ذ�ت تفاعل �سعيف  � )CO2 و H2O مثل(

�أو بطيء )مثل CH4 و N2O(. لكن هناك 

أو  غ������از�ت �أخرى موؤثرة يف �لدفيئة، طبيعية �

ذ�ت م�سدر �إن�ساين، توؤدي لدى �إطالقها يف 

�جلو �إىل �سل�سلة معقدة جد�ً من �لتفاعالت 

و�رضيعة بحيث الت�س������مح برت�كمها يف �جلو. 

وهك������ذ� فاإن تركيزها يبقى �س������عيفاً و�أثرها 

�س������عاعي �ملبا�������رض مهماًل. غ������ري �أن نو�جت  �الإ

�لتفاع������الت �لكيميائية �حلا�س������لة ميكن �أن 

تك������ون ذ�ت �أهمية كربى يف �لدفيئة، ويدخل 

أكا�سيد  �س������من هذ� �لنطاق غاز SO2 كما و�

زوت و�ملركبات �مللحية. �الآ

وتع������د مركبات كلور فل������ور �لكربون هي 

ن�س������اين  �لوحي������دة �لناجمة عن �لن�س������اط �الإ

أو �لثالجات  ح�������رض�ً، وتنجم عن �ملكيف������ات �

أو �ل������رذ�ذ�ت وغريه������ا. وه������ي ذ�ت تركيب  �

كيميائي م�س������تقر. ومع ذلك، عندما ت�س������ل 

مر  وزون )�الأ �إىل �ل�سرت�تو�سفري فوق طبقة �الأ

�سعة  �لذي يحتاج �إىل عدة �سنو�ت( تدمرها �الأ

أو فلور(  فوق �لبنف�س������جية حمررة �مللح )كلور �
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وي�س������اهم هذ� �ملركب بفعالية بتدمري طبقة 

وزون يف �ل�سرت�تو�س������فري. وبالت������ايل ف������اإن  �الأ

ملركبات كلور فلور �لكربون تاأثري�ً م�س������اعفاً 

عل������ى �لدفيئ������ة: فهي قادرة م������ن جهة على 

�سعة حتت �حلمر�ء، ومن جهة  �مت�سا�س �الأ

وزون يف �جلو. �أخرى توؤثر على كيمياء �الأ

وىل �لتي ن�ستخل�سها  كذ� فاإن �ملالحظة �الأ

هي عدم قدرتنا على �لتو�سل �إىل معلومات 

أث������ر هذه �لغاز�ت يف  حا�س������مة ودقيقة حول �

�جل������و وكمياتها �ملتز�يدة. و�ملالحظة �لثانية 

هي �أن معظم هذه �لغاز�ت ذ�ت عمر طويل 

ن�سبياً يف �جلو قبل حتللها، مما ي�ساعد على 

زيادة ن�سبة تركيزها ويوؤدي �إىل �إمكانية تاأثري 

أو  مبا�������رض على �ملن������اخ خالل ق������رن �أو عقد �

ب�سعة �سنو�ت.

املناخ القدمي واأثر الدفيئة

أه������م ما ميي������ز تاري������خ كوكبنا خالل  �إن �

خرية �سل�سلة �لع�سور  �لثالثة ماليني �سنة �الأ

�جلليدية �لتي مر بها. و�إن كنا نعرف ن�سبياً 

�س������بب هذ� �لتن������اوب بني �لع�س������ور �لد�فئة 

و�لب������اردة، لك������ن معرفتنا بالنظ������ام �ملناخي 

التز�ل قا�رضة عن تف�س������ري كاف������ة �ملعطيات 

�جليولوجي������ة �لت������ي نلكها. ولعل �أف�س������ل 

معلوماتن������ا تتعلق بفرت�ت �لت�س������م�س. فكمية 

�حلر�رة �لتي ت�سل �إىل ذروة �لغالف �جلوي 

�سمن خط عر�س معني ويف �سهر معني تتغري 

خالل �لزمن على �لرغ������م من ثبات �لطاقة 

ر�س. و�س������بب  �ل�سم�س������ية �ل�س������ادرة نحو �الأ

خ������رى يف �ملجموعة  ذل������ك تاأثري �لكو�كب �الأ

ر�������س. ومن �أهم  �ل�سم�س������ية عل������ى حركة �الأ

ر�س �لتي ت�س������بب ه������ذ� �لتغري  ح������ركات �الأ

ميالن حمور دور�نها على م�س������توى م�سارها 

برتنح مقد�ره 1.30َْ± حول قيمته �لو�سطية 

23.30َْ، وذلك يف دور من 41000�سنة. كما 

هليلجي  ر�س على م�س������ارها �الإ �أن موق������ع �الأ

يتغري �س������من فرتة دورية ترت�وح بني 19000 

هليلج  و23000�سنة. كذلك فاإن ��ستطالة �الإ

ر�س تتغري �سمن فرتة ترت�وح  �لذي تر�سمه �الأ

بني 100000 و400000�سنة.

�إن ه������ذه �لتغري�ت الت������وؤدي �إىل �ختالف 

ر�س )نحو  كبري يف حا�سل �لطاقة �ل�سنوية لالأ

0.1%(، لكنها م�س������وؤولة ع������ن تغري�ت هامة 

)10%±(، من كمية �حلر�رة �ل�س������اقطة على 

�ملو�قع �لعالية من �جلو خالل �س������هر معني. 

وقد ثبت �ليوم �أن �لتغري�ت �ملو�سمية لفرت�ت 

�لت�سم�س، ذ�ت �ل�سبب �لفلكي ح�رض�ً، كانت 

�ل�سبب �لرئي�سي يف �لتغري�ت �ملناخية خالل 

�حلقب �لرباعي.
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لكن �مل�ساألة �لتي توؤرق �لعلماء وتبني لنا 

م������دى جهلنا باملوؤث������ر�ت �ملناخية هي كيفية 

أو  حدوث �لتغ������ري�ت �ملناخية، وكيفية ظهور �

زو�ل ع�رض جليدي. �إن معظم �لنماذج تطرح 

�ليوم ت�س������ور�ً ي�س������ري �إىل ح�سول برد �سديد 

وهطول ثلجي يف كند�، وتوؤكد ذلك �ملعطيات 

�جليولوجية. لكن ذوبان �لثلج يكون �س������اماًل 

�س������ف يف هذه �لنماذج خالل �ل�سيف  مع �الأ

�لت������ايل. وهكذ� فاإننا النع������رف كيف ظهرت 

�أوىل �جلليدي������ات و�لت������ي �أدى تر�كمه������ا �إىل 

�نخفا�������س يف م�س������توى �س������طح �لبحر نحو 

أثر �لدفيئة  60مرت�ً. و�إذ� �أخذنا معطي������ات �

�حلالية �لتي تقول بزي������ادة تقديرية لدرجة 

حر�رة �لكوكب خالل �لق������رن �لقادم ترت�وح 

بني 2 و 4درجة مئوية. فاإن �لنتائج �س������تكون 

رهيبة قيا�ساً �إىل معطيات �ملناخ �لقدمي.

بني عامي 1970 و1980 جرت در��س������ة 

دولي������ة)CLIMAP( )1( للمن������اخ �لق������دمي 

هدفها �إعادة ت�س������كيل �ل�رضوط �لتي �سادت 

ر�������س يف ذروة �لع�������رض �جللي������دي  عل������ى �الأ

خري. و�ن�سب �هتمام �لعلماء على �ملحيط  �الأ

بخا�س������ة. وتبني �أن جباالً من �جلليد كانت 

تغطي كند� و�سمال �أوروبا بارتفاع 3 و 4كلم. 

ويف �ل�سمال �متدت كتل �جلليد حتى �ملحيط 

طل�س������ي و�إرلند�. �أما �ملناطق �ال�س������تو�ئية  �الأ

فكانت �أقل تاأثر�ً بالربودة. و�أما مناخ �لقار�ت 

فلم نع������رف �لكثري عنه. و�نخف�س������ت درجة 

ر�س بني قار�ت وحميطات  �حلر�رة عل������ى �الأ

مبعدل 4 �إىل 5درجات تقريباً عما هي عليه 

�ليوم. لكن �ملعطيات �جليولوجية تك�سف كم 

�أن هذ� �لرقم م�سلل على �مل�ستويات �ملحلية. 

وهك������ذ� فاإن علم �ملناخ �لق������دمي يبني لنا �أن 

ر�س  �نقالباً حقيقياً يف �ملناخ �سيجري على �الأ

م������ع �الرتف������اع �ملتز�يد يف درج������ة حر�رتها، 

و�إن كن������ا غ������ري قادري������ن �ليوم عل������ى �لتنبوؤ 

بتفا�سيله. و�س������يرت�فق هذ� �النقالب بتغري 

مط������ار، كما وبذوبان كتل �جلليد  يف توزع �الأ

�إىل �ملحيطات و�سريتفع  �ل�سخمة و�نزالقها 

من�س������وب �لبحار و�ملحيطات. وت�سري در��سة 

�ملناخ �لقدمي �إىل تاأخر �ملناخ يف �ال�س������تجابة 

لزيادة �لت�س������م�س عدة قرون. كما ي�س������ري �إىل 

�أن �لع�������رض �لد�فئ مل يحل ب�س������كل تدريجي 

منتظ������م. فبعد بد�ية �لع�������رض �لد�فئ باألفي 

�س������نة تقريباً، �متدت جليديات ��سكندينافيا 

طل�س������ي  نحو عام 11000ق.م وبلغت مياه �الأ

و�نخف�ست �حلر�رة على �لقار�ت �ملجاورة، 

ه������ذ� على �لرغم من ��س������تمر�ر �لت�س������م�س. 

وق������د دعي ه������ذ� �لع�رض �جلليدي �مل�س������غر 
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در�ي�س �حلديث Drays. و�ل�سبب �لرئي�سي 

�لذي �أدى �إليه �سل�سلة من �لعالقات �ملعقدة 

�لناجم������ة عن �ملي������اه �لباردة �لت������ي ذ�بت يف 

ثر عن  مناطق حمددة. ويك�س������ف لنا هذ� �الأ

ح�سا�سية �ملناخ �لناجمة عن تغري�ت يف �جلو 

و�ملحيط و�جلليديات و�لقار�ت.

�إن �سبب �لع�سور �جلليدية �لكربى هو يف 

�لنهاية تغري�ت طفيفة يف �حلا�س������ل �لطاقي 

للغالف �جلوي. وكان������ت �لبد�ية تنطلق مع 

تغري�ت مو�سمية للت�س������م�س، ثم تتلوها ردود 

فعل وتفاعالت معق������دة التز�ل غري معروفة 

بدقة مم������ا يغري �لتي������ار�ت �ملحيطية ونظام 

مطار و�لنبات������ات على �لقار�ت و�لدور�ت  �الأ

�لبيوجيوكيميائي������ة، وبالطب������ع توزع �حلر�رة 

و�جلليديات. وكل �لدالئل ت�سري �إىل �أن �ملناخ 

كان ح�سا�س������اً ج������د�ً جت������اه تركيز CO2 يف 

�جلو. ومثال ع�رض در�ي�س �مل�سغر هو �ملثال 

و�س������ح على �أهمية ردود �لفعل �ملعقدة يف  �الأ

و�س������ط معقد. فتغري ب�سيط يف �لنظام �ملائي 

ميكن �أن يوؤدي �إىل �النتقال من ميل �إىل ع�رض 

د�فئ �إىل عودة للع�رض �جلليدي خالل ب�سعة 

قرون فقط. والزلنا �ليوم النفهم متاماً دورة 

�ملياه، علم������اً �أن دورها عظيم وتنوعها كبري. 

و�ل�سوؤ�ل �ملطروح �ليوم هو كيف �ستتاأثر هذه 

�لدورة بتلوث �جل������و، �إننا النعرف، ونخاطر 

باأن نخو�س م�س������تقباًل مليئاً باملفاجاآت. بل 

�إن �ملغامرة �ليوم �أعظم من �أي وقت م�سى، 

نن������ا النعرف متاماً ن�س������بة �لكائنات �حلية  الأ

�لفعلية �لتي �سيق�س������ى عليها، خا�س������ة و�أن 

�ملن������اخ �لق������دمي كان يع������دل �إىل درجة كبرية 

�لو�س������ط �لبيئي يف حني �أن �رضعة �لتغري يف 

�ملناخ �ليوم �ستكون كارثية دون �سك.

الدفيئة واملعطيات اجليولوجية

يهت������م �لعلماء حالياً مبنه������ج يرتكز على 

�لعل������وم �جليولوجي������ة ال�س������تقر�ء م�س������تقبل 

�لبيئ������ة �عتماد�ً عل������ى �لنتائ������ج �لتي خلفها 

ر�������س بفعل عو�مل طبيعية  �رتفاع حر�رة �الأ

يف �ملا�س������ي. وت�سمح �سال�س������ل م�ستمرة من 

�لطبق������ات �جليولوجي������ة �ملاأخوذة بو��س������طة 

�إ�س������بار�ت جليدي������ة يف �لقط������ب �جلنوب������ي 

وغرينلندة ويف ر�سوبيات �مل�سطبة �ملحيطية 

أو قيع������ان �لبحري�ت، وه������ي تغطي مر�حل  �

أنه  زمنية كبرية، باإعط������اء �أمثلة دقيقة حتى �

�أمكن خالل �لعام �ملا�سي ن�رض معطيات دقيقة 

حول �ملناخ خالل 150 �ألف �س������نة م�س������ت، 

وبخا�س������ة خالل �آخر 30000�س������نة. وت�سمح 

معاي������ر�ت حديثة متت بو��س������طة در��س������ات 

مقارنات لطرق تاأريخ خمتلفة بتحديد عمر 
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دقي������ق لتحوالت �مل�س������توى �لبح������ري خالل 

�إ�سبار�ت  فرت�ت �نح�س������ار �جلليد. وتتو�فق 

قارية مع �ملعطي������ات �لتاأريخية للمناخ �لتي 

مت �حل�س������ول عليها من �لر�سوبيات �لبحرية 

أنه منذ نحو  و�ملحيطية. وق������د وجد �لعلماء �

30000، وهي �لفرتة �لتي ت�س������تمل على �آخر 

ر�س، و�س������ل  ع�رضين جليدي ود�فئ على �الأ

�لفرق يف �رتفاع م�س������توى �ملي������اه �إىل 130م 

خالل فرتة �متدت بني �أق�س������ى حدين بارد 

ود�فئ. وكان ذوبان �جلليد م�ستمر�ً �إنا غري 

منتظم خاللها، ومتيز �رتفاع من�سوب �لبحار 

بقف������ز�ت فجائية تقطعها ف������رت�ت توقف �أو 

حتى تر�جع ب�سيط. وقد ن�رض موؤخر�ً �أطل�س 

حول �لتغري�ت �لعاملية مل�ستوى �لبحار خالل 

�لهولو�س������ني، �أي خ������الل �آخر 10000�س������نة، 

كرث تعر�س������اً خلطر  وهو يربز لنا �ملناطق �الأ

نهار  �النغمار، وهي �لدلتا عند م�س������بات �الأ

و�ملناط������ق �ل�س������احلية �لغائ������رة و�ل�س������و�حل 

مريكا  وروبية �لغربية و�ل�سو�حل �ل�رضقية الأ �الأ

�ل�سمالية، وهي غالباً �أماكن ماأهولة.

وتب������ني �لنم������اذج �أن درج������ات �حل������ر�رة 

�ستزد�د �أكرث كلما �بتعدنا عن خط �ال�ستو�ء. 

وتتوقع زي������ادة بني 2 و3 درج������ة مئوية عند 

خط �ال�س������تو�ء. وقد ن�رضت موؤخ������ر�ً نتائج 

أبح������اث جرت يف �ملناطق فائقة �لت�س������حر،  �

فريقية �لكربى  وهي ت�سكل قلب �ل�سحر�ء �الإ

�ملعزولة متاماً عن �مل������اء و�لبعيدة عن تاأثري 

ن�س������ان. وق������د حفظت ه������ذه �ملناطق يف  �الإ

طبقاته������ا �جليولوجية تاأرجحات �ملناخ باأدق 

تفا�سيلها، كما و�لتغري�ت �لكربى يف �الأناط 

�جلوي������ة �ملحلية. و�رتكزت �لدر��س������ات على 

حتلي������ل �لر�س������وبيات �لبحريي������ة �لتي ترت�وح 

ب������ني 4 و 10م يف مناطق ت������رت�وح �لهطوالت 

فيه������ا حالياً بني 5 و20ملم �س������نوياً. ويعك�س 

�لت�سل�س������ل �ملناخي للطبقات ب�س������كل مذهل 

أنه بني  �ملر�ح������ل �ملناخية �ملحيطي������ة. وتبني �

نحو عام������ي 9300 و 4500 قبل �ليوم كانت 

ت�س������ود �ل�س������حر�ء �لكربى �حلالية بيئة �سبه 

أو  أو م�س������تنقعات � مائي������ة من بحري�ت عذبة �

بو�دي، وقطنتها ثديي������ات تعي�س �ليوم على 

بعد 600كلم �إىل �جلنوب. وكانت �لهطوالت 

تقدر يف �أف�س������ل �ملو��س������م ب�50 �س������عفاً من 

قيمتها �حلالية. و�ل�سوؤ�ل �ملطروح ما �سيكون 

تاأثري م�س������تقبل �أكرث حر�رة على �ل�س������حر�ء 

بخا�سة، وعلى �لبو�دي �ملد�رية بعامة، وهي 

مطار �ملو�س������مية حالياً؟  تقع خارج نطاق �الأ

توؤكد در��سة �ملا�سي تقل�س �ملدى �جلغر�يف 

�ل�س������حر�وي مقابل �متد�د لل�ساحل باجتاه 
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�خلط �ملد�ري. وهكذ� فاإن �حلدود �جلنوبية 

لل�س������حر�ء �حلالية �س������تعود �إىل �ملناخ �لذي 

�س������اد منذ نحو 9000 �سنة ب�سبب �لهطوالت 

كرث �نتظاماً على �لرغم من تز�يد  كرب و�الأ �الأ

�لبخر ب�س������بب �رتفاع درج������ة �حلر�رة. ويف 

بار �جلوفية بل  كثري من �حلاالت �ستمتلئ �الآ

وقد تفي�س �إىل �ل�س������طح. و�سي�ساهم غياب 

�لنباتات �حلايل بر�س������ح �ملياه كما �أن غياب 

قل �سمن  �ل�سكان �حل�رض �س������يحمي على �الأ

�ملدى �لقري������ب هذه �مل�س������احات �جلغر�فية 

�جلديدة من �لتقل�س ب�رضعة.

ناذج املناخ

ن �أن فكرة ح�س������ول �رتفاع  أينا حتى �الآ ر�

ر�س ب�س������بب �لدفيئة  عام يف درجة حر�رة �الأ

بات �أمر�ً �سائعاً، دون �أن ن�ستطيع فهم حقيقة 

�مل�ساألة �لعلمية �ملطروحة بدقة فيما يخ�س 

أينا �أن �س������بب ذلك هو  ر�س. ور� �ملناخ على �الأ

�رتب������اط �ملناخ بعو�مل كث������رية ومعقدة. فمن 

جهة ي�سكل �لنظام �ملناخي نظاماً ديناميكياً 

وىل. و�جلو  تتحرك فيه �ل�سو�ئل بالدرجة �الأ

أي�ساً  و�ملحيط من �أهم معامالته، لكن هناك �

�جلليد �ل�ساحلي وكتل �جلليديات �ل�سخمة 

ر�سية، وهي  و�لطبقة �ل�س������طحية للق�رضة �الأ

كله������ا تتح������رك ك�س������و�ئل لزجة عل������ى مدى 

زمن������ة �لطويل������ة. ومن جهة �أخ������رى، فاإن  �الأ

هذه �ملجموعة ت�س������كل نظاماً ترموديناميكياً 

تت������م في������ه �نتق������االت د�خلي������ة �أو خارجية 

للطاقة. و�ملناخ لي�س جمرد و�س������ط للتبادالت 

�لفيزيائي������ة، بل و�لكيميائي������ة و�لبيولوجية. 

فاحلي������اة تلعب فيه دور�ً �أعظمي������اً طاملا �أن 

�لنباتات �لقارية ت�سبط ب�سكل كبري تبادالت 

ر�������س و�جلو، كما �أن  �لطاق������ة و�ملياه بني �الأ

�لكتلة �حليوية توؤثر ب�سدة على م�ستوى غاز 

�لفحم يف �جلو.

وب�س������بب ه������ذ� �لتعقي������د يف �ل������دور�ت 

�ملناخي������ة يعمل �لعلم������اء من������ذ عقدين من 

�لزم������ن على حماولة جمع ه������ذه �لتفاعالت 

للنظام �ملناخي. وهكذ� �أ�سبح �العتماد على 

�لنماذج �لرقمية �لتي ي�س������كلها �حلا�س������وب 

أ�س������لوب عمل الغنى عنه يف در��س������ة �ملناخ.  �

وقد ُطورت ه������ذه �ملعادالت لت�س������مل عدد�ً 

متز�ي������د�ً م������ن �لظاه������ر�ت مث������ل �النتقال 

�س������عاعي ودورة �ملياه و�لتبادالت �لتدومية  �الإ

ر�س وغريها. وتبدى �أن هذه �ملعادالت  مع �الأ

قادرة على متثل �س������حيح وو�قعي للخطوط 

�لعري�س������ة للتيار�ت �جلوية، كما و�س������محت 

باحل�سول على تنبوؤ�ت مقبولة جد�ً �إىل مدى 

أيام بو��سطة حو��سيب عمالقة. غري  خم�سة �
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أيام الياأخذ  حو�ل �جلوية لعدة � �أن قيا�������س �الأ

�سا�سية مثل �جلو  بعني �العتبار �ملعامالت �الأ

و�ملحيط. ولقيا�س تنبوؤ�ت على مدى �س������هور 

أو �س������نني البد من �إدخال هذه �ملعامالت يف  �

�حل�سابات.

وي�س������ع �لعلماء فر�سيات قريبة جد�ً من 

�لو�قع لدر��سة م�ستقبل �ملناخ. فهم يفر�سون 

مثاًل ت�س������اعف CO2 يف �جل������و ويحاولون 

و�سع نوذج رقمي لتاأثري هذه �مل�ساعفة على 

�ملناخ. وقد �أمكن حالياً و�س������ع ناذج تاأخذ 

بعني �العتبار معامل������ي �ملحيط و�جلو، كما 

وكميات غاز�ت �لدفيئة يف �لغالف �جلوي. 

أربعة �س������يناريوهات حمتملة  وهناك �لي������وم �

ل�س������بط تز�يد هذه �لغ������از�ت يف �جلو على 

�ل�س������يناريو  مدى �لعقود �لقادمة. ويفرت�س 

ول �س������بطاً جزئياً ل�س������وية �إ�س������د�ر كلور  �الأ

فلور �لكربون، يف حني تهتم �ل�س������يناريوهات 

خرى �لثالثة بو�س������ع �سيا�س������ات خمف�سة  �الأ

خرى. فعلياً لل�سدور�ت �لغازية �الأ

�س������كاالت يف هذه �لتمثيالت  لعل �أهم �الإ

فقي  و�لنم������اذج �ملناخية �إهماله������ا للنقل �الأ

للحر�رة. وقد و�س������ع يف ع������ام 1987 نوذج 

أ�س������ا�س  مناخي يجع������ل من �لنموذج �جلوي �

�لنق������ل �لطاق������ي �لذي تق������وم ب������ه �لتيار�ت 

�ملحيطي������ة. و�أظه������ر هذ� �لنم������وذج يف كافة 

�لقيا�س������ات �لتي �أجري������ت �رتفاعاً يف درجة 

ر�س ي������رت�وح ب������ني 1.9ْ و5.3ْ.  ح������ر�رة �الأ

ونالحظ �أن �الختالف �لوحيد بني ن�س������ختي 

�لربنامج �للتني مت �حل�سول بهما على هذين 

�حلدين هو كيفية متثيل �لغيوم يف كل منهما. 

ويعطينا نوذج �لقيا�س نف�سه قيا�سات لتز�يد 

عام للهطوالت وللبخر ترت�وح بني 3% و %15 

لكن هذه �لنم������اذج تختلف كثري�ً فيما بينها. 

ومع ذلك ميكن ��س������تخال�س نتائج هامة من 

بع�������س �لنم������اذج. فقد �أجريت ع������ام 1989 

مماثالت لنم������اذج �لغيوم و�أثرها يف �لدفيئة 

برهنت �مل�س������األة �لتالية: عند ح�سول �رتفاع 

يف �حل������ر�رة تتحول بع�س �لغيوم �ملكونة من 

�جلليد �إىل غيوم مائية �سائلة. وعندها تتغري 

خ�سائ�سها �لفيزيائية �ملجهرية �لتي حتكم 

مر  حمتو�ها �ملائي وخ�سائ�سها �ل�سوئية، �الأ

�لذي قد يقود �إىل ت�سخم �لغيمة و�إىل ردود 

فعل عك�سية من خالل �زدياد �إمكانية عك�س 

�سعاع. �الإ

تك�س������ف لنا ه������ذه �لقيا�س������ات �لرقمية 

يف �لنهاية �س������عوبة فه������م كوكبنا من منظور 

جتزيئي، وعدم قدرتنا �حلالية من جهة ثانية 

على فهم ومعاجل������ة كافة معامالته �حليوية 
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مر �لذي يقودنا �إىل ت�ساوؤل  يف �إطار كلي. �الأ

خطري يتعلق مب������دى قدر�تنا �حلقيقية على 

تاليف كارثة بيئية حمتملة.

الدفيئة واأثرها على العامل النباتي

ال�س������ك �أن مناخاً �أعظم حر�رة �س������يوؤدي 

أث������ري�ت و��س������حة على ت������وزع �لنباتات  �إىل تا

ر�س. فاحل������ر�رة توؤثر  و�لزر�عات عل������ى �الأ

ي�س عند �لنباتات، �أي على  مبا�������رضة على �الأ

�لتح������ول �لغذ�ئي عندها. كذلك ميكن لتغري 

مناخ������ي حمتم������ل �أن يغري كمية �ملي������اه �لتي 

ر�س و�لنباتات وبالتايل كمية �ملياه  تبخرها �الأ

أق������دم �ملخططات �لعامة  �ملتوف������رة. وترجع �

لدر��سة عالقة �ملناخ بالنبات �إىل هولدريدج 

Holdraidge يف ع������ام 1967. وميثل هذ� 

أنو�ع �لنباتات  �ملخطط �لعالقات �لقائمة بني �

)كالتوندر� و�لغابات �ال�س������تو�ئية..( وحر�رة 

�لو�سط وكمية �ملاء �ملتوفرة، �أي �لعالقة بني 

عمليات �لهطل و�لبخر يف حالته �لكمونية. 

وي�س������مح هذ� �ملخطط بر�سم خارطة عاملية 

الأناط �لنبات بح�س������ب �ملن������اخ. وقد �أمكن 

موؤخر�ً تقدير تاأثري تغري �ملناخ ب�سكل و��سح. 

ويعتمد هذ� �لتقدير كمقيا�س نو �لنباتات. 

فبما �أن درجة حر�رة �لو�سط توؤثر على �أي�س 

�لنبات، ف������اإن �لزر�عات حتتاج لكمية معينة 

نو�ع، وذلك  من �حلر�رة تختلف بح�س������ب �الأ

زهار  لت�س������ل �إىل درجة �لنمو �لكاملة، �أي �الإ

ون�س������ج �لثمار. وتتو�فق كمية �حلر�رة هذه 

م������ع درجة حر�رة �أكرب م������ن عتبة دنيا معينة 

يكون نو �لنبات بعدها متنا�سباً مع �حلر�رة. 

أنه بالن�سبة لنوع معني فاإن كمية  وهذ� يعني �

�حلر�رة �ملرت�كمة �لتي تقدر بالدرجة �ملئوية 

يف �ليوم، �أي جمموع درجات �حلر�رة �ليومية 

�لتي تتجاوز هذه �لعتبة، تعد مقيا�س������اً جيد�ً 

ل�سويات �لنمو.

وقد جرت فعاًل در��سات و��سعة لتطبيق 

هذ� �لنم������وذج �ملعياري على مناطق حمددة. 

و�س������ربت ناذج خمتلفة للمناخ تغري�ت فرتة 

أك�سيد  �لنمو بتاأثري ت�ساعف ن�سبة غاز ثاين �

�لفح������م �جلوي. و�أظهرت كافة هذه �لنماذج 

�زدياد ه������ذه �لفرتة بالن�س������بة لكافة مناطق 

�أوروبا؛ با�س������تثناء �جلنوبي������ة منها. و�هتمت 

نو�ع �لنباتية.  �أبحاث �أخرى بنتائج �ختالف �الأ

وتبني مث������اًل �أن �حلدود �ل�س������مالية لزر�عة 

�لذرة �ستنتقل �سماالً ب�سبب طول فرتة �لنمو 

نح������و 300كلم يف �ملناطق �ل�س������احلية، وذلك 

بالن�سبة لكل درجة مئوية �إ�سافية، و�سرتتفع 

نحو 150كلم يف �ملرتفعات. و�س������تبلغ زر�عة 

�لذرة مناطق �ل�س������ويد و��س������كتلندة يف حال 
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جتاوز �الرتفاع يف درج������ات �حلر�رة 3ْ. �أما 

يف �ملناطق �لقارية مثل �رضق �أوروبا وو�س������ط 

�أمريكا، فاإن �حلدود �ل�سمالية لن تنتقل �أكرث 

من 150كلم لكل درجة �إ�س������افية. �أما حو�س 

بي�س �ملتو�س������ط فالت������ز�ل معايريه  �لبحر �الأ

غ������ري دقيقة. ومع ذلك يُق������در �أن �لهطوالت 

�ل�سيفية �ستقل يف �ملنطقة.

ومن جهة �أخرى فاإن �لهطوالت �ل�سنوية 

و�لبخر �لكام������ن يرتبطان �إيجابياً باحلر�رة. 

فالهو�ء �سي�س������خن مثل �لبحر و�سي�سبح �أكرث 

رطوب������ة مما يعني �أن �ملعايري �ملائية لن تتغري 

كث������ري�ً. وبالن�س������بة للنباتات فاإنه������ا لن تتغري 

خ������الل ف������رتة �لنمو. و�س������يكون م������ن �خلطاأ 

بالت������ايل �العتماد على فرتة جفاف ق�س������رية 

يف �سيف عام و�حد لتعميم �لنتائج بالن�سبة 

أن������ه لو حدث  حلو�������س �ملتو�س������ط. و�حل������ق �

�رتف������اع يف درج������ات �حلر�رة فاإنه �س������يكون 

بطيئاً بحيث �س������تتغري ب�س������كل م������و�ز حر�رة 

ر��س������ي مما لن ي�س������مح بانقالب  �لبحر و�الأ

كبري يف �ل������دورة �لكلية للعالقة بني �حلر�رة 

و�جلفاف و�ل������ربودة و�لرطوبة، وهي عالقة 

ر��سي �لد�خلية و�ل�ساحلية  ترتبط بتوزع �الأ

وبرودة �ملحيطات و�نت�سارها وتدرج �النتقال 

�حلر�ري بني �لف�سول يف �ملناطق �ملحيطية 

و�لقارية. وهذ� اليعني عدم �إمكانية حدوث 

جف������اف حمل������ي. وميك������ن للزر�ع������ة �ملحلية 

�لتقليدي������ة يف �ملناطق �ملعتدلة �أن تُ�س������تبدل 

بزر�عات �ملناطق �جلنوبية. وميكن �الفرت��س 

وبئة.  مر��س و�الأ مر ينطبق على �الأ �سلفاً �أن �الأ

ومن جهة ثانية النعرف �إىل �أي حد �س������يمكن 

للتيار�ت �لبحرية �أن تغري �جتاهها وحر�رتها. 

أنها ل������و تاأثرت بارتفاع �حلر�رة  ومن �ملوؤكد �

فاإن �أحد�ثاً كارثية �أخطر ميكن �أن حتدث مل 

تدخل يف �لربنامج �لذي ذكرناه. �أما بالن�سبة 

للرتبة فاإن �رتفاع �حلر�رة �سيوؤدي �إىل حتلل 

�ملو�د �لع�س������وية فيها. ويرتبط ت�سكل �لرتبة 

باملن������اخ، و�لعك�س  �لع�س������وية �رتباطاً وثيقاً 

�سحيح على �ملدى �لطويل.

خامتة

ثر  لقد حاول������ت خالل ه������ذ� �لعر�س الأ

ر�������س، )ر�جع �لعدد  �لدفيئ������ة على كوكب �الأ

خا�س حول هذ� �ملو�س������وع من جملة �لبحث 

أ�سا�س������ية  (، �إب������ر�ز عدة نقاط �
)2(

�لفرن�س������ية

ن�س������ان على  �أجمله������ا فيما يلي: 1 – تاأثري �الإ

ن�س������ان  ر�������س، 2 – وعي �الإ من������اخ كوكب �الأ

نظم������ة �لطبيعي������ة على  حالي������اً لتغي������ريه �الأ

م�س������توى �لكوكب، 3 – كلية وتعقيد وتد�خل 

�لعالمات �لت������ي توؤثر على �لدور�ت �حليوية 
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نظمة  على كوكبنا، 4 – ح�سا�س������ية ه������ذه �الأ

�حليوي������ة على كوكبنا حتى ملوؤثر�ت قد تبدو 

ب�س������يطة جد�ً، 5 – عدم قدرتنا رغم تطور 

معلوماتن������ا ونظرياتن������ا و�أجهزتنا ومناهجنا 

عل������ى فه������م �لطبيع������ة بكليته������ا، 6 – عدم 

مقدرتنا بالتايل على �لتنبوؤ بدقة ن�سبية عن 

خماطر ��س������تمر�رنا يف �لتطور �لتكنولوجي 

�لالم�س������وؤول، 7 – ع������دم قدرتنا على تعديل 

�سابة �خلطرية �لتي �أحلقناها بالطبيعة،  �الإ

8 – �إن كافة �لنتائج �لتقديرية �لتي يطرحها 

�لعلم������اء �ليوم تقع �س������من نط������اق توقعات 

رجح �أن �لطبيعة تخفي  معارفنا فق������ط، و�الأ

ردود فع������ل الزلنا جنهلها جتاه ما نلحقه بها 

ن�س������ان  من �أذى، 9 – وعلى هذ� فاإن دور �الإ

يج������ب �أن يتمثل خالل �ملرحلة �ملقبلة ببحث 

أو قيمة تعيد  ج������اد وحقيقي عن كل �إمكانية �

�إليه تو�زنه �لطبيعي �لذي فقده منذ زمن.

ولعله يجدر بن������ا يف �لنهاية طرح بع�س 

ر�ء �لتي قد تخفف على  أو �الآ �حللول �ملمكنة �

أثر �لدفيئة..  قل من �لتخلخل �لبيئي ومن � �الأ

لكننا يف �حلقيقة النلك �س������وى �لقليل من 

�سالة وروح �لوحدة  �لكلمات: �لب�س������اطة و�الأ

مع �لطبيعة! 

1- Climate Long range Investigation Mapping and Prediction.

2- La RECHERCHE، SPECIAL. L’EFFET DE SERE، Nْ243، MAI، 1990.

الهوام�ش
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 حمل������ت �حلرب �لعاملية �لثانية معها رياح �لتغيري يف �س������تى �أنحاء �لعامل. 

فف������ي �أوروبا وبعد �لدمار �ملادي و�لب�رضي �لذي حلق مبختلف بالدها، كانت 

أ�س�������س جديدة، �رضورة حيوي������ة، و�رض�عاً من �أجل  �إع������ادة بناء �ملجتمع على �

أة فر�س������تها للمطالب������ة مبزيد من �حلرية و�حلقوق  �لبقاء. وهنا �نتهزت �ملر�

خرية وجزرها  دباء يف �لبالد �لتي خ�س������عت ملد تيار�ت �حلرب �الأ ومل يع������د �الأ

أة �لتي عا�س������ت طوياًل على هام�س �حلياة �لعملية،  يكتفون بو�س������ف و�قع �ملر�

�شحفية ومرتجمة �شوّرية.

العمل الفني: الفنان د. حممد غنوم

يف ذكراها املئوية: 

أة وعقل رجلاأة وعقل رجلأة وعقل رجل أة وعقل رجل�سيمون دوبو فوار.. قلب امر أة وعقل رجلاأة وعقل رجلأة وعقل رجل�سيمون دوبو فوار.. قلب امر أة وعقل رجلاأة وعقل رجل�سيمون دوبو فوار.. قلب امر

❁

˜

❁❁
هبة اهلل الغاليينيهبة اهلل الغالييني

❁
هبة اهلل الغالييني

❁
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و�إن������ا �أخذ �أدبهم �جتاهاً جديد�ً حاثاً �إياها 

على �لثورة، وقلب �ملفاهيم �ل�سائدة و�نتز�ع 

حقوقها �ل�رضعية بالقوة .

يف فرن�س������ا ظهرت »�س������يمون دوبوفو�ر« 

و�أ�سبحت رمز�ً من رموز �حلركات �لن�سائية 

يف �أوروبا خا�سة بعد �سدور كتابها  »�جلن�س 

خر« de Deuxieme sex« عام 1949،  �الآ

�س������اليب �ملتبعة  أ�س������ارت في������ه �إىل �الأ و�لذي �

أة وحرمانها من حقوقها.  ال�سطهاد �ملر�

»�إننا ال نولد ن�ساء و�إنا ن�سبحه« 

مولدها ون�شاأتها: 

تقول �س������يمون يف مذكر�تها: »ُولدُت يف 

�ل�س������اعة �لر�بعة من فجر �ليوم �لتا�سع من 

أثاث  �سهر كانون �لثاين 1908، يف غرفة ذ�ت �

أبي�������س �للون ت�رضف على جادة »ر��س������باي«،  �

أم������ي يف �لو�حدة  أب������ي يف �لثالثني، و� وكان �

ول، وكان عمري  و�لع�رضين، وكنُت ولدهما �الأ

عامني ون�سفاً حني ُولدْت �أختي. ويبدو �أين 

كنت غيورة، ولكن لفرتة من �لزمن. وقد كنُت، 

على م������ا �أذكر، فخورة ب������اأين �لبنت �لكربى. 

أن������ا مدينة ل������� »لويز« باطمئن������اين �ليومي.  و�

فقد كانت تلب�س������ني يف �ل�سباح، وتنزع ثيابي 

أنام  يف �مل�س������اء وتنام يف �لغرفة نف�سها �لتي �

فيها، وكانت �س������بّية ال جم������ال فيها، غري �أن 

أنا و�أختي. وكانت  عينها �لهادئة حتر�س������ني �

جتل�س قربي م�ساء لرتيني �سور�ً وتق�س علّي 

حكايات. لق������د كان ح�س������ورها �رضورياً يل 

ر�س حتت قدمي«.  �رضورة �الأ

�أما بالن�سبة لو�لديها، فقد كانا خمتلفني 

ومتناق�سني يف �أخالقهما ونظرتهما للحياة. 

أث������ري�ً عميقاً،  أّث������ر على تطورها تا وهذ� ما �

و�عتادت على �عتبار حياتها �لفكرية � �لتي 

يج�ّس������دها و�لدها � وحياتها �لروحية � �لتي 

توجهها و�لدته������ا � ميد�نني خمتلفني متاماً. 

�سياء  فالقد��سة ال متت ب�سلة �إىل �لعقل، و�الأ

ن�س������انية كالثقافة و�ل�سيا�سة و�لعاد�ت ال  �الإ

تتعل������ق بالدين. وفقد�ن �لت������و�زن بني هذين 

�ملنحنيني هو �لذي دفع ب� »�سيمون دوبوفو�ر« 

�إىل ح�������سّ �جلد�ل، وهو �لذي ي�رضح �إىل حّد 

بعيد حتولها �إىل طبقة �ملفكّرين. 

ق�س������ى و�لدها طفولته يف منزل جميل، 

وعرف �س������عة �لعي�س ورغده. وكان �س������غوفاً 

بالدر�������س و�ملطالعة، كما كان مغرماً بامل�رضح 

دب، حتى بلغ مرحلة �لدر��سة �جلامعية  و�الأ

ودر�س �حلق������وق، وظل بورج������و�زي �لتفكري 

و�ساط باأنه حّمدث  و�ملعي�سة، و��س������تهر يف �الأ

بارع و�سخ�س������يته جّذ�ب������ة، وكان يحتلف �إىل 

�مل�س������ارح ويّود ل������و ميتهن �لتمثي������ل. وكانت 

�س������لطته يف �لبيت ال تناق�س، وكان غالباً ما 

أة هي ما ي�س������نع زوجها منها،  يقول: »�إن �ملر�

وعليه هو �أن يكّونها«. كانت »�سيمون« فخورة 

به ومل يكن ي�سّكل لها �أي �إزعاج، فكانت تطرح 
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�س������ئلة �لكثرية، ولكنه������ا مل حتاول �أن  عليه �الأ

تتجاوز �حلدود �لتي تف�سله عنها.  

�أما و�لدته������ا، فهي منح������درة من عائلة 

برجو�زي������ة تقية وغنية، وبالرغم من جمالها 

فقد كان ينق�س������ها �ملرح و�الطمئنان، وكانت 

أة �أن تطيع �لرجل، ولكنها  توؤمن باأن على �ملر�

كانت تبدو ذ�ت �س������لطة ونف������وذ، و�إن كانت 

تظه������ر خجول������ة يف �ملجتم������ع، وكانت تتوىل 

مهمته������ا كاأم بّجد ور�س������انة كبريين، فكانت 

ت�س������حب  »�س������يمون بنف�س������ها �إىل �ملدر�س������ة 

وحت�رّض درو�سها وتر�قب فرو�سها، وتعلمْت 

لت�س������تطيع  �لالتينية  وبا�������رضْت  �النكليزي������ة 

متابعتها يف درو�سها، وكانت �ل�ساهد �لوحيد 

على �أ�رض�ر »�سيمون«، لذ� كان باعتقادها �أن 

ت�ساويها بالتقوى و�لف�سيلة. غري �أن و�لدها 

مل يكن يذهب �إىل �لقد�ّ�س، وكان يبت�سم حني 

كانت عمّتها تعلّق على معجز�ت »لورد« وهذ� 

أمّها �لتقية  أنه مل يكن موؤمناً، ومبا �أن � يعن������ي �

ترى موقفه هذ� طبيعياً، فلم يكن لها منا�س 

أبيها. وهك������ذ� دفعْت �هلل  م������ن تقّبل موقف �

أنها كان������ت تو�جه �حلياة  خ������ارج �لعامل. غري �

ميان  كما لو كانت مغامرة �س������عيدة. وكان �الإ

يحميها من �ملوت. 

مطالعاتها وتكوينها الثقايف: 

أنه������ت »�س������يمون دوبوفو�ر« در��س������اتها  �

�البتد�ئية و�لثانوية يف مدر�س������ة كاثوليكية، 

حي������ث تلقْت تربية ديني������ة متزمتة. ويف عام 

د�ب و�لفل�سفة  1925، بد�أت در��ساتها يف �الآ

يف جامع������ة �ل�س������وربون. ومن خالل �ل�س������نة 

�لثانية من در��ستها ر�حت تختلط باملثقفني 

�لي�س������ارين. وعندما كانت حت�رض ل�س������هادة 

غريغا�س������يون يف �لفل�س������فة  ع������ام 1929،  �الآ

تعّرفت �إىل ثالثة من طلبة د�ر �ملعلمني، وكان 

م������ن بينهم »بول نيز�ن«، و»جان بول �س������اتر« 

�أما بالن�س������بة ملطالعاتها، فقد كانت �سغوفة 

بالق������ر�ءة �إىل حد �لهو�������س، لكن حتت رقابة 

و�لديها، حيث مل يكن يرتكان بني يديها �سوى 

دبي������ة �ملتعلقة بالدر��س������ة، وعدد�ً  �لكتب �الأ

�سغري�ً من �ملوؤلفات �ملختارة، وكانا غالباً ما 

ان بع�س �ل�س������فحات من هذه �لكتب.  يق�سّ

ولكنهم������ا مل يكون������ا ليغلقا �ملكتب������ة باملفتاح 

و�ثقني من �أمانتها. 

تقول يف مذكر�تها: 

أ�س������تغرق يف  أثن������اء �لعط������ل، � »كن������ت يف �

أ بع�س  أ�س������مح لنف�س������ي باأن �أقر� �ملطالعة، و�

�لكت������ب �لتي كان������ا مينعانها عل������ّي. وهكذ� 

غام������رت يف دخ������ول �مليادي������ن �ملحّرم������ة يف 

أ »ليايل«  �ملطالعة.. وقد ت�سنّعت يوماً �أين �أقر�

مو�س������يه، ولكني �نتقلت من هذ� �لكتاب �إىل 

جمع م�رضحياته، وقر�أت »روال« و »�عرت�فات 

فتى �لع�رض««. وكن������ت كلما وجدتني وحيدة 

أ بحري������ة يف جمي������ع كتب  أق������ر� يف �لبي������ت، �
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أنا جال�سة  �ملكتبة، و�أق�سي �ساعات عجيبة و�

ألته������م �لرو�يات �لتي  ريك������ة �جللدية، � يف �الأ

�سحرت �سباب �أبي: رو�يات بورجيه، ودوديه، 

وبرنيو�ست، و موبا�سان وغريهم. ولقد �أمتت 

هذه �لكتب تربيتي �جلن�س������ية، لكن من غري 

�ن�سجام كبري. وكانت عملية �حلب يف بع�س 

هذه �لكتب ت�س������تمر ليلة بطوله������ا، و�أحياناً 

ب�س������ع دقائ������ق، وتب������دو تارة تافه������ة ال طعم 

لها، وتارة عظيمة �س������هو�نية، وكانت حتتمل 

تفا�س������يل ودقائق ظلت مغلق������ة علّي طوياًل، 

ومل يكن يف ه������ذه �ملوؤلفات م������ا يعر�س علّي 

�س������ورة للحب �أو فكرة عن م�سريي ميكن �أن 

تر�س������يني، ومل �أكن �أبحث فيه������ا عما ينبئني 

عن م�س������تقبلي، ولكنها كلها متنحني ما كنت 

�أطلب منها: كانت تخرجني من جو حميطي. 

وكنت �إذ� ما خرج �أهلي يف �مل�س������اء �أطيل �إىل 

�ساعة متاأخرة من �لليل �أفر�ح ذلك �لهروب. 

أ بينما كانت �أختي تنام متكئة على  فكنت �أقر�

أ�س������مع �سوت �ملفتاح يدور  و�سادتي. وما �إن �

يف �لقف������ل حتى �أطفىء �لن������ور. وحني �أفيق 

أرّتب �رضيري، كنت �أخفي �لكتاب  �س������باحاً و�

حتت �لفر��س منتظرة �أن يتاح يل �إعادته �إىل 

مكانه. وكان من �مل�ستحيل على �أمي �أن تنتبه 

�إىل هذه �ملناور�ت. ومل يكن يف م�س������لكي على 

أت�سلّى  ما �أعتقد �أي �سيء م�ستنكر: لقد كنت �

أتثقف، لقد كان �أهل������ي يريدون �خلري يل،  و�
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ن مطالعاتي مل يكن فيها  أك������ن �أخالفهم، الأ ومل �

�سيء. ومع ذلك فقد كان يكفي لعمل ما من 

�أعمايل �أن يذيع حتى ي�سبح عمل �إجر�م ..  

لفاتها:  اأهم موؤ

عندم������ا يتفوق �لفكر: ) كتبْت بني عامي 

1935 و 1937 ( 

============

بعد عدة حماوالت فا�س������لة كتبْت �سيمون 

دوبوف������و�ر، ب������ني 1935 � 1937 جمموع������ة 

ق�س�سية عنو�نها »حني يتفوق �لفكر« ن�رضت 

عام 1979. 

أل������ف �لكتاب من ق�س�������س خم�س. يف  يتا

�ثنني منها، »�سانتال« و»مارغريت« ت�ستخدم 

أنا« كما  »�س������يمون دوبوفو�ر« �سمري �ملتكلم »�

يف مذك������ر�ت يومية. ويف �لق�س�������س �لثالث 

خرى، تلجاأ �لكاتبة �إىل �ل�رضد �لق�س�س������ي  �الأ

ب�س������يغة �لغائب. ومن هذه �لز�وية باإمكاننا 

�أن ن�سع �لق�س�س على �سعيد مو�ز » لق�س�س 

أي�س������اً يف  �س������ارتر يف »�جلد�ر«  �لتي ُكتبْت �

�ملرحلة �لزمنية نف�سها. 

أنا«  ال جند يف »�جلد�ر« �س������مري �ملتكلم »�

ي�ستعمل كما يف مذكر�ت خا�سة، بل �إن تلك 

نا«، ت�س������ّور عزلة بطل �لق�س������ة �أما هنا  »�الأ

نا« �لتي ت�س������تخدمها �س������انتال،  فاإن هذه »�الأ

هي �لتي ت�ساهم يف ر�سم �سورتها كما حتكم 

باأن تكون، وكما هي على حقيقتها يف �لوقت 

نف�سه. 

خرى، تلجاأ  �أما يف �لق�س�������س �لثالث �الأ

أ ق�سة »�آن«  �لكاتبة �إىل �سمري �لغائب، فتبد�

ب�س������الة طويلة توؤديها �أمها، مثل حو�ر ذ�تي 

خرية »على حقيقتها،  طويل ي�سّور لنا هذه �الأ

أكاذيبها«.  ويف �

وت�سري »�س������يمون دوبوفو�ر« يف �لق�ستني 

مريكية عندها:  خريتني، �إىل �ملوؤثر�ت �الأ �الأ

»لقد ��س������تخدمت يف هاتني �لق�س������تني 

لهج������ة �ملو�س������وعية �لظاهرية، و�ل�س������خرية 

أ�س������لوب ج������ون دو�س«  �ملقنّع������ة �لت������ي تقلد �

�س �لكاتبة ق�سة »ليز�« لر�سم �سورة  وتخ�سّ

�إحدى �سديقاتها �لقدميات، ويحاول �سمري 

�لغائب  �إقناعنا بو�س������ع »فتاة �س������ابة توؤدي 

ب�س������بب حياتها �خلجولة �لت������ي ترهقها بها 

�سوفية دينية وتعاليم تلقتها من معهد �سانت 

ماري«.

وخال�س������ة �لقول �إن »�سيمون دوبوفو�ر« 

وىل »جمموعة  كانت ال تعترب تلك �ملحاولة �الأ

أو رو�ية. وقد و�جهُت �ملقا�س������د  ق�س�س������ية �

�لتعليمي������ة و�ل�س������اخرة فيها نقد�ً �س������ديد�ً. 

أي�س������اً، �أن �أ�سع ذ�تي يف  وجتّنبُت، هذه �ملرة �

�لرو�ية، فال جتدين �إال عرب �ملا�س������ي، ما�سٍ 

ن« وقد ظل  أن������ا علي������ه �الآ بعيد ج������د�ً عما �



19�

�شيمون دوبو فوار.. قلب امراأة وعقل رجل

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

در�ج خالل ما يقرب من  �لكتاب حبي�������س �الأ

ن�سف قرن. 

ال�شيف���ة:  )ُكتب������ت بني 1937 و 1941، 

ون�رضت عام 1943(   

حتكي لنا »�س������يمون دوبوف������و�ر« يف هذه 

�لرو�ية ق�سة حقيقية عا�ستها: 

�إنها ق�س������ة �لثالوث �ل������ذي كانت توؤلفه 

أولغا« �إحدى تلميذ�تها يف �سف  »�س������ارتر« و»�

أولغا عند �سارتر يف  �لفل�س������فة. ونرى �سورة �

»�سن �لر�سد« حتت ��سم »�إيفتي�س« 

أينا يف  وجن������د يف »�ل�س������يفة«، مثلم������ا ر�

آر�ء  »�جلد�ر« ويف »�س������ن �لر�س������د« ل�سارتر ، �

�ستى يعرب عنها �أبطال �لرو�ية. 

»لقد �لتزمت بقاعدة، مت�سكنا بها د�ئماً، 

أ�سا�س������ي عر�س������ها هو  أ � أنا، كمبد� �س������ارتر و�

فيما بع������د يف مقال له عن مورياك و�لرو�ية 

�لفرن�س������ية : يف كل ف�س������ل، �أ�سع نف�سي �إىل 

جان������ب و�حد م������ن �أبطال �لرو�ي������ة، و�أجعل 

معرفتي و�أفكاري �سمن حدود �سخ�سيته«. 

ويف هذ� �لكتاب ت�سري »�س������يمون« �أي�ساً 

مريك������ي: فهي �إذ تلقت درو�س  �إىل �لتاأثري �الأ

هيمنغ������و�ي، ثبّت������ت طريقت������ه يف » �للهج������ة 

يقاع �للغوي دون خ�سية �لتكر�ر و�لغثاثة،  و�الإ

ومعاجل������ة �لزمن، هي �إذ�ً مما ين�س������جم مع 

هذه �لنظرة �جلمالية: 

آر�ء �أبطال  »�إىل جانب �لتخلي عن تبّني �

رو�يت������ي كلهم �س������وية، فاإين كذل������ك جتنّبُت 

�لتدخ������ل يف �س������ريورة �لزمن، كن������ت �أقتطع 

ف�ساًل بعد ف�سل حلظات معينة: لكي �أعر�س 

كل و�ح������د منهم يف كليت������ه، دون �أن �أخل�س 

حد�ث«.  أو �الأ �ملحاور�ت �

فالكاتبة �لتي نذرت نف�س������ها  ملعاجلة كل 

ما يف هذ� �لع������امل، تتجه �إىل معاجلة �حلياة 

�ليومي������ة �أكرث من �ن�س������ياقها م������ع �أي موؤثر 

فل�سفي. 

و�سمن هذ� �ملنحنى، يبدو ب�سكل خا�س 

�أن هيمنغو�ي، �جّلو�ل �لكبري �لولوع باحلياة، 

ثر عندها، فنحن نعلم  هو �لذي ترك �أكرب �الأ

�أن هيمنغو�ي، مثله مثل »�سيمون دوبوفو�ر«، 

خرج من و�س������ط �جتماعي خانق، بورجو�زي 

متّدين متزمت، لكنه يقطع �س������الته معه يف 

أي�ساً �أن  مر � وقت مبكر جد�ً. وخال�س������ة �الأ

دبية لي�س������ت يف جوهرها �س������وى  �أعمالها �الأ

م�س������رية ذ�تية مو�س������عة ت�س������ري يف خط مو�ٍز 

حلياة كل منهما.  

مذكرات فتاة ر�شينة :

ت�سّكل �ل�سرية �لذ�تية معظم �إنتاج »�سيمون 

دبي، فقدمت على �س������فحات  دوبوفو�ر« »�الأ

كتبها �س������رية حياتها لي�س������تفيد �لقارىء من 

�لتجارب �لتي عا�ستها: »�لقارىء... يدخل يف 

عامل �آخر، ويغرق يف مو�س������وع �آخر ال عالقة 
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له به، وال ب�سخ�س������ه، وهذ� يتطلب منه نفي 

�لو�قع و�الرمتاء يف �أح�سان �خليال«. 

يف مذكر�ت فتاة ر�سينة، تروي »�سيمون« 

ق�س������ة حياتها منذ والدته������ا َمتّبعة  يف ذلك 

ترتيب������اً زمنياً و��س������حاً، فتبد�أ على �ل�س������كل 

�لتايل: 

»ول������دُت �ل�س������اعة �لر�بعة �س������باحاً من 

أثاثها  ول 1908، يف غرفة � يوم 9 كان������ون �الأ

أبي�س تطل على �س������ارع ر��سباين«. ثم تتابع  �

فرتوي حكاية طفولتها ومر�هقتها ودر��ستها 

�لوطي������دة. وتفرد  �جلامعي������ة و�س������د�قاتها 

�س������فحات كاملة ل�س������د�قتها م������ع �ليز�بيت 

�لتي متوت يف نهاية �لكتاب �سحية �سغوط. 

لكن »�س������يمون« ما تلبث �أن تتخلّى عن هذه 

�لطريقة. و�سارت تروي �ملا�سي �نطالقاً من 

أ  أبد� �حلا�رض »قبل �أن �أفتح عيني كل �سباح، �

بتفقد عاملي، فاأتعّرف على فر��سي، غرفتي. 

أم������ا �إذ� ��ست�س������لمت للرقاد بع������د �لظهر يف  �

أ�س������تيقظ مذعورة  من������زيل، فمن �ملاألوف �أن �

أنا؟ و�أكرث ما يده�سني �  أنا هي � أت�ساءل: ملا � و�

أ بوعي هويته � هو �أن �أجد نف�س������ي  كطفل بد�

ن، يف قلب ه������ذه �حلياة بالتحديد،  هنا، �الآ

ولي�������س يف �أخ������رى، �أي �س������دفة جعلت هذ� 

ممكن������اً؟ عندما �أنظر �إىل حياتي من �خلارج 

أنني ولدُت �أ�ساًل« يتهياأ يل �أن �لغريب هو �

ياب  تُك������رث »دوبوفو�ر« من �لذه������اب و�الإ

عرب �لزمان و�ملكان، �إذ �إنها تخ�سع ملعطيات 

ذ�كرتها �لن�سطة على �لدو�م، فت�سبح �لر�وية 

بالوق������ت ذ�ته �ملروي عنه������ا. وهذ� ما يجعل 

�س������افة  من مذكر�تها عماًل فنياً مرموقاً باالإ

�إىل كونها جتربة خا�سة. 

خر:  اجلن�ض الآ

خ������ر، و�مل�س������رية طويلة،  يف �جلن�������س �الآ

و�ل�س������يخوخة ت�ستعمل »�س������يمون دوبوفو�ر« 

لهجة ج������ادة وقاطعة للتعبري ع������ن قناعاتها 

�لفكرية و�ل�سيا�سية. 

خ������ر، �نطلقت يف كتابته  ففي �جلن�س �الآ

من منظ������ور وج������ودي، ولي�س ��س������تناد�ً �إىل 

در��س������ة حتليلية وعلمي������ة تاريخية ودقيقة. 

خر  أة �إىل هذ� �الآ و�رضحت كي������ف حتولت �ملر�

فهي »�لال�������رضورة وجهاً لل�������رضورة، �لرجل 

خ������ر«. ويف  ه������و �ملطل������ق �ملو�س������وع وهي �الآ

لقاء  �سلوب نف�سه الإ �ل�س������يخوخة �عتمدت �الأ

�ل�سوء على ق�سية ال تقل �أهمية عن م�سكلة 

أو �مل�سنني  أة وهي م�سكلة »�لعمر �لثالث« � �ملر�

جنازه ب�سبب نق�س  وو�جهتها عدة �سعاب الإ

�ملر�جع، فاعتمدت على جتربتها �خلا�س������ة 

وقناعاته������ا، وقامت بكثري م������ن �لبحوث يف 

جنا�س �لب�رضي يف �لكوليج  خمترب�ت عل������م �الأ

دو فر�ن�������س. و��س������تندت لي�������س فق������ط على 

ح�س������اء�ت �لر�س������مية، لكن على �لر�سائل  �الإ

�مل�سنني  و�س������هاد�ت  �ل�سخ�س������ية  و�ملذكر�ت 
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�لذين ��ستطاعت مقابلتهم. وتو�سلت �إىل �أن 

»ن�س������ف عدد �مل�سنني يف حالة فقر وفاقة«. 

أرباع �ملنتحرين هم من �مل�س������نني  و�أن ثالث������ة �

أي�س������اً وهذ� ال ت�س������بّبه كما تتوهم »حاالت  �

ع�سبية وه�س������تريية لكنها ردود فعل طبيعية 

على و�سع ميوؤو�س منه«. 

ن�س������ان ال  ويف كتابه������ا هذ� تقول: »�إن �الإ

أة بل ي�س������بح كذل������ك« وهي مل تكن  يولد �مر�

أة بل كانت  تاأ�س������ف بالطب������ع � �أن تكون �م������ر�

ألو�ناً  كثرية من �لر�س������ا  ت�س������تمد من ذل������ك �

وكانت عزلتها تك�سف لها عن تفوقها فلم تعد 

أنها كانت �سخ�ساً ما و�إنها �ستقوم  ت�س������ك يف �

بعمل ما وتقول: »�إن ما كان ينفرهم مني هو 

ما كان لدي من عناد فرف�س������ي لهذه �حلياة 

أو  �لعادية �لتي كانت، كانو� يقرونها ب�سورة �

باأخرى، وجهودي �لال منظمة للخروج منها، 

ألتم�س �ل�سبب لذلك: �إنني ل�ست  وحاولُت �أن �

خرين. كان يغريني �أن �أجمع يف نف�س������ي  كاالآ

أ�سرتد �إمياين  أة وعقل رجل، وهكذ� � قلب �مر�

باأين فريدة وفذة«. 

�شيمون واحلب والزواج: 

تق������ول »دوبوفو�ر«: »كن������ت د�ئماً �أعطي 

�حلب قيمة رفيعة و�أعلّق �أهمية على �حتاد 

كائنني و�أفكر باأنهما من�سجمان �إذ يكت�سفان 

خر، �إنا كانا  �لعامل معاً وي�ست�سلم �أحدهما لالآ

ميتلكان �لعامل ب�سورة ممتازة ثم �إن كاًل منهما 

كان يجد �ل�س������بب �لنهائي لوجوده يف حاجة 

خ������ر �إىل هذ� �لوجود، وق������د كان �لرت�جع  �الآ

عن �حلب يبدو عم������اًل جنونياً ال يعادله �إال 

�أن يهمل �ملرء خال�س������ه حني يوؤمن باخللود. 

أت�س������وره ال يعني �جل�سم على  �إن �حلب كما �

ط������الق ولكنني كن������ت �أرف�������س �أن يبحث  �الإ

�جل�س������م عن �الرتو�ء خارج �حل������ب، فاللذة 

تبقى قذرة و�إذ� مل ت�سهر بنار �لعاطفة، وكنت 

أريد �إما كل �سيء و�إما ال �سيء.  متطرفة �

ولك������ن �رضعان م������ا يعاوده������ا �لذعر من 

�لزو�ج لتقول: 

أنظ������ر �إىل �ل������زو�ج  »�لو�ق������ع �إين كن������ت �

با�ستياء. مل �أكن �أجد فيه ��ستعباد�ً، فاإن و�سع 

�أمي كان ينفي ذلك، ولكن �لذي كان ينفرين 

من������ه هو هذ� �الختالط. فق������د كنت �أحّدث 

نف�سي بذعر: »�إن �أحدنا ال ي�ستطيع يف �رضيره 

م�ساء �أن يبكي بهدوء �إذ� كان ر�غباً يف ذلك« 

وت�سيف ر�ف�سة فكرة �لزو�ج قائلة: 

أوث������ر �إىل ما ال نهاي������ة �أن �أمتهن  »كن������ت �

أتزوج« فاختارت مهنة �لكتابة،  مهنة على �أن �

وو�جهت بها �مل�ستقبل مبلء �لثقة.

�شيمون و�شار تر: 

يف بحثه������ا ع������ن �لرج������ل �ملخت������ار، ر�أت 

»دوبوف������و�ر« �أن على �ل�س������خ�س �ملختار �أن 

يفر�س نف�س������ه عليها بطريق������ة بديهية و�إاّل 

لت�ساءلت: 
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ملاذ� يكون هو ولي�س �سو�ه؟ وقد كان ذلك 

�ل�سك غري من�سجم مع �حلب �حلقيقي، �إنها 

�س������وف حتب يوم ي�ستويل عليها رجل بذكائه 

وثقافته و�س������لطانه، فهل كان »�سارتر« يتمتع 

بتلك �ل�سفات؟ 

    قال������ت عنه: »لقد كان �س������بب  تعلقي 

�ل�س������ديد به �أن حياتي كانت تبدو يل فارغة 

عابث������ة خارج �إطار ذلك �حل������ب.« ويبدو �أن 

ذل������ك �ملزيج من �لر�ئع و�ل�س������اخر هو �لذي 

�س������حرها يف »�س������ار تر« �إذ له نوع من �لذكاء 

أنه كان  ي�ستويل على قلبها وتقول: ال �سك يف �

ميلك جاذبية �لتجديد. »�س������ارتر« من وجهة 

نظر »�س������يمون«، رجل يفك������ر �لوقت كله �إاّل 

حني ينام، فهو ال ينقطع عن �لتفكري، ويكره 

�لتحذلق كرهاً �س������ديد�ً لك������ن ذهنه متيقظ 

أبد�ً، فكان يجهل �حل������ذر و�لنعا�س و�لفر�ر  �

و�لهدن������ة و�حل������ذر و�الح������رت�م، وكان يهتم 

بكل �س������يء وال يعترب �أي �سيء مبتوتاً باأمره. 

�إن������ه يعي�������س ليكتب، يكره �لروت������ني و�لتدرج 

عمال و�لبيوت و�حلقوق و�لو�جبات وكل  و�الأ

�سيء ر�سني يف �حلياة. 

اإرثهما امل�شرتك: 

كت������ب »ج������ان بول �س������ار تر« و»�س������يمون 

وىل يف  دوبوف������و�ر« موؤلفاتهما �لرو�ئي������ة �الأ

أت������ى فيها جتدي������د تقنيات  مرحل������ة زمنية �

�لفن �لرو�ئي من خارج فرن�س������ا، وبخا�س������ة 

يف �أمري������كا. ومل يكن ممكن������اً �أن يظاّل مبناأى 

أث������ري، لكونهما قارئني مهتمني.  عن ذلك �لتا

مريكي������ة معاً، ثم  أ�ن �لرو�يات �الأ كانا يق������ر�

يناق�سانها بعد ذلك فيما بينهما. 

مريكيني، �أخذ  ويف قر�ءتهم������ا للكّتاب �الأ

»جان بول �سار تر« و»�سيمون دوبوفو�ر« بعدة 

تقنيات يف �لفن �لرو�ئي: 

1 – ن�شبّية الراأي: 

�إن رو�ي������ة »�لغثي������ان«، ال ميك������ن �لنظر 

أنها تعرّب عن �جتاه فكري وحيد،  �إليها على �

كمذكر�ت »�أنطو�ن روكانتان«. �إذ ال يحدثنا 

أنا« يف وع������ي »روكانتان« �للغة  �س������مري �ل�� »�

نف�سها د�ئماً. كذلك جند »�سيمون دوبوفو�ر« 

من������ذ بد�ي������ة �إبد�عه������ا �لرو�ئ������ي تبّنى ذلك 

ر�ء.  �سلوب يف تعدد �الآ �الأ

به������ذ�  متاأثري������ن،  �لكاتب������ان  يك������ن  ومل 

�خل�سو�س، باأ�س������لوب »جون دو�س با�سو�س« 

فقط، بل نرى كذلك تاأثري »فولكرن« 

خر، كان يك�س������ف �أمامنا  »فمن ح������ني الآ

ب�س������كل عفوي وعياً مّعيناً، وم������اذ� كنا جند 

يف ذلك؟ ال �س������يء �أكرث مما متكننا روؤيته من 

أنن������ا ند�هم حينئذ  أو � �خلارج، �حل������ركات. �

حاالت وعي وقد �نفكت عقدتها، و�ن�س������ابت 

نحو �ل�سبات«.

خ������ذ بن�س������بة �لر�أي، ل������دى هذين  �إن �الأ

�لكتابني يف مرحلة �س������بابهما، وعرب �ملفهوم 
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�لفل�سفي، هي طريقة يف �إدر�ك كنه �حلياة، 

وو�سيلة ملعار�سة �ملجتمع �لربجو�زي. 

»... ميك������ن �لقول �إن غالبي������ة �لرو�يات 

�لفرن�سية، يف ظل �جلمهورية �لثالثة، تزعم 

أنها قد كتبت باأقالم كّتاب يف �سن �خلم�سني،  �

أّيا كان عم������ر كاتبها �حلقيقي، حتى لو كان  �

يف مقتبل �لعم������ر. وطو�ل هذه �ملرحلة �لتي 

متت������د �إىل �أجيال عّده، جند �حلدث �لرو�ئي 

يخاطبنا باأ�سلوب �لر�أي �ملطلق، �أي �لنظام«

2 – الزمن: 

أي�س������اً  تتجلّ������ى �الهتمامات �لفل�س������فية �

ع������رب معاجلة �لزمن �لرو�ئي عند »جان بول 

�سارتر« و »�س������يمون دوبوفو�ر«. ففي مقالته 

ع������ن موري������اك، يوّجه »�س������ار ت������ر« �للوم �إىل 

أبدياً، �إذ يخفي  �لكاتب �لذي يجع������ل �لزمن �

زمن �أبطال رو�ياته: 

»هل تلفت �نتباهكم تلك �لق�سة �جلامدة 

�لتي تقّدم ب�س������كل �سطحي مبا�رض كل مكامن 

بنائها �لفكري، حيث نرى �لوجوه �خلر�س������اء 

بطال مر�سومة وكاأنها زو�يا يف د�ئرة؟ . لالأ

�إن »�س������ارتر« يهاج������م »موري������اك« لكونه 

يخن������ق »�حلرية �لرو�ئي������ة« و�لزمن �لرو�ئي 

أي�س������اً، و�لذي ي�س������ّكل مادة �لرو�ية«.  معها �

فالكات������ب لي�س له �حل������ق يف �أن يفر�س على 

�سخو�س رو�ياته زمناً خارجاً عنهم، عليه �أن 

يتبّنى على عك�س ذلك، زمن �سخ�سياته، زمناً 

يخلقونه خالل بن������اء �لرو�ية. وذلك �ملفهوم 

للزمن مالزم للو�قعية �لذ�تية �خلال�سة �لتي 

حترم �لرو�ية من �لروؤية كلية �لوعي. 

وب������دء�ً برو�ي������ة »�لغثيان« وحت������ى نهاية 

�أعمال »�س������ارتر« �لرو�ئية، جن������ده ال يحّدد 

لنا مفهومه �لزمن ب�س������كل حا�س������م. فالزمن 

آنط������و�ن روكانتان«  يف »�لغثي������ان« هو زمن »�

�لذي يكتب مذكر�ته يوم������اً فيوم. وال يروي 

»�س������ارتر« و »�س������يمون دوبوفو�ر« متاماً كما 

حد�ث يف زمن �حلا�رض  يفعل »هيمنغو�ي« �الأ

فقط، بق�سد مر�عاة زمن تكوين �سخو�سهما، 

ح������د�ث يف زمنها �لكلي،  بل يعيد�ن خلق �الأ

وعو�س������اً من �أن ال يقوال للقارىء ما يجري، 

فاإنهما يريانه �إياه. وبدل برت حمادثة معينة، 

بتلخي�سها، فاإنهما ي�سمعاننا �إياها بكاملها.  

وما �سار به »�سارتر« و »�سيمون دوبوفو�ر« 

مريكيني  يف ق�سية �لزمن على نهج �لكتاب �الأ

ل�س������يق �ل�س������لة بقناعاتهما �لفل�سفية، فقد 

�سا�سي،  كتبا رو�يات ي�سّكل �لزمن جوهرها �الأ

�إذ جعال م������ن �إيقاع �لزمن �إيقاع������اً للرو�ية 

نف�سها. 

3 – الواقعية الذاتية: 

ن�سهد ح�س������ور �لو�قعية �لذ�تية حتى يف 

وىل لكل من »�س������ارتر« و  دبية �الأ عمال �الأ �الأ

أنه������ا تتالزم مع  »�س������يمون دوبوفو�ر«، ذلك �

�لروؤية �لن�سبية و�لزمنية �ملوقتة. لقد رف�سا 
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ح�سور �لكاتب يف رو�ياتهما. ويّبني »�سارتر« 

كيف يربز »دو�س با�سو�س« عامله �لرو�ئي �أمام 

�لقارىء دون �أي تعليق، وكيف يبعث �لرو�ئي 

من �لد�خل �إىل �خلارج ب�س������كل خفي. ويرى 

�لكاتبان �لفرن�سيان �أن �لتعلق بوهم �لرو�ية 

ذي �لوعي �ل�س������مويل يف �لرو�ي������ة يوؤثر على 

حرية �سخو�س������ها، �إذ ي�سبح هوؤالء مرتبطني 

بقوة خارجة عنهم. ومن جهة �أخرى، ت�سبح 

معرفة �لقارىء �أكرب من معرفة �ل�سخ�س������ية 

�لرو�ئية �إذ� ما قدمت �إليه تف�سري�ت مبا�رضة 

������ها.  أو تقم�سّ حولها، مما يحرمه �لتمّثل بها �

فاإذ� فهم �لقارىء، من بد�ية �لرو�ية، ماهية 

�ل�سخ�س������ية �لرو�ئية، مل يعد يرى فيها �سوى 

ظلٍّ »خال من �للحم و�لدم« 

يقول »�س������ارتر«: »عندما رف�سنا �لتعلق 

بوهم �لرو�ية �لذي يعرف كل �س������يء، �أ�سبح 

علينا �إلغاء �لو�سيط بني �لقارىء وذ�تية روؤى 

�سخ�س������ياتنا �لرو�ئية، �أي �أن ندخل �لقارىء 

يف ثنايا و يتفهم وقائعه، وين�سجم بالتايل مع 

كل فكرة منه«. 

بف�سل تلك �لطريقة، ين�سجم �لقارىء مع 

درج������ات �لوعي �لتي تُبنى وتهدم عرب �لبنية 

�لرو�ئية يف كل حلظ������ة، وهنا جتيء عالقة 

�لزمن وبرغم ذلك، فاإن »�س������ارتر« ي�س������كك 

بتلك �مل�ساألة: 

خ������ري يف �لو�قعية،  »�إن ه������ذ� �ملظهر �الأ

ي منا �أن يجد حاًل  يبعث �سعوبات ال ميكن الأ

لها، وقد تكون م�ستع�سية يف بع�س �أجز�ئها، 

أو �ملرغوب فيه جعل كل  �إذ لي�س من �ملمكن �

�لرو�يات تقت�رض على ق�سة يوم و�حد«. 

و�س������وف يتبع �لكاتبان �لفرن�سيان، برغم 

ذلك كل������ه، تلك �لطريقة يف جميع �أعمالهما 

أر�د� ح�سب قول »�سارتر«  �لرو�ئية. لقد �

لية  »�أن يع������رب� بالتقنية �لرو�ئي������ة من �الآ

�لني������و تونية �إىل  �لن�س������بية �لعامة« وقد قّدم 

مريكيني، وحتى جوي�س،  لهما كبار �لكتاب �الأ

م������ادة وفرية ينتقي������ان منها لل�س������ري يف ذلك 

�ل�سبيل.

1 - �رسخ ال�شباب: »�شيمون دوبوفوار« 

2 - مواقف: »جان بول �شارتر« 

دب ؟: »جان بول �شارتر«  3 - ما هو االأ

4 – مذكرات فتاة ر�شينة: »�شيمون دوبوفوار« 

� – »�شيمون دوبوفوار«: »جوزيه داينان ومالكار يبون�شكا«

�شياء: »�شيمون دوبوفوار«  � – قوة االأ

7 – الوجود والعدم: »جان بول �شارتر« 

� – مرامي �شارتر: »مي�شيل �شيكارد«

دب الفرن�شي: »بيري برونيل« 9 – تاريخ االأ

امل�صادر
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�شــعر:

الينابيع

ق�شائد هام�شة

ق�شة :

عيون ت�شحك

عودة الرجل ال�شال

�شليمان العي�شى

وفيق خن�شة

قمر كيلين

د. بغداد عبد املنعم
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خ�رض.. اإىل �شديقي الفنان ال�شاب القادم من القرية يف ريفنا الأ

.. تَ�سبَّْث بالينابيعمِ

، ، وبال�سخورمِ ت�سبَّْث باجلذورمِ

بكّل مايف �لقريةمِ �خل�رض�ءمِ

من نُبٍْل.. ومن ُجوعمِ

�شاعر العروبة الكبري

 العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

الينـــــابيــــــــــــــــع

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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ومن �س������عٍر.. ميوُت �لدهُر 

وهو على

.. مو�س������وُل  �س������فاهمِ �لدهرمِ

ر�جيعمِ �الأ

������ةمِ  ، بَق�سَّ تَ�س������بَّْث بال������رت�بمِ

�لَبيَْدْر

أَخ�سى �أن متوَت  �  ، وبالتَّنُّورمِ

وىل �جلمرةُ �الأ

والتُ�ْسَعْر..

ْر مثلم������ا تَْهوى على  وهاجمِ

.. لو�نمِ �الأَ

حنينَ������َك  أُح������بُّ  � لكن������ي.. 

�ملغروَز يف �حلقلمِ

.. ويف �لكوخمِ

أَ�سالَتنا.. �لذي �آوى �

ر�سمِ وقاوَم كلَّ بوؤ�سمِ �الأ

أَهلي همِ � يف ُظلُماتمِ

ْدها ق�سَة �حلبِّ �لتي ال تنتهي، أَعمِ �

خ�رَضْ نا �الأ يف ريفمِ

.. �لتي كانت ويف كل �ملو�ويلمِ

أنا�سيدي وماز�لَْت.. �

وَدْع فريوَز يف نَيْ�ساَن

تَ�ْسُكْل وردةَ �لعيدمِ

وتُْعطَك ما ت�ساءُ من �لطفولةمِ

.. غاريدمِ و�الأ

❁    ❁    ❁ 

بُّ على �ل�سفوحمِ أُحمِ �
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عرَتْ ق�سائَد �ملنثورمِ و�لزَّ

.. وُحْزنَها.. وَملْحمَة �ل�سخورمِ

�سَمْر نَاَدَها �الأَ وعمِ

❁    ❁    ❁

.. تَ�سبَّْث باجلذورمِ

ولو رحلَْت –كما رَحلُْت-

و�سعَت يف �ملَْهَجْر

.. ويف َعتَماتمِ هذ� �لليلمِ

كرَبْ نا �الأ ليلمِ عذ�بمِ

ْد بالينابيعمِ تَوحَّ

أَنَّاتمِ موجوعمِ ، وليُكْن � بتاريخمِ �لرَب�ءةمِ

وُمن�سحٍق، ومفجوعمِ

، فعند �ل�سخرةمِ �ل�سمر�ءمِ

، عند �لبيدرمِ �ملهجورمِ

�سيءٌ.. تَنْتَهي �لدنيا.. واليُْقَهْر

¥µ
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- �شورة -

يف حارتنا

خلف �ل�سّباك �لعايل

�سكنت حورةْ

�رضقت ��سمي!

مل �أغ�سْب حني تخّفى �سوتي  

�شاعر  �شوري.

 العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

ائد هام�سهسائد هام�سهسائد هام�سه ق�

❁

˜

❁❁

وفيق خن�سهوفيق خن�سه
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أ�ساأْل جارتنا، يوماً، مل �

عن غربتها

أكتْب حرفاً من �أ�رض�رمِ مل �

عذوبتها

�رضقْت ��سمي!

�رضقْت ��سمي!

- اأ�شجار القيقب -

يف غابةمِ قريتنا

أ�سجاُر �لقيقْب حتيا �

متتدُّ �أ�سابعها �سيفاً

ن�ساْم يف حرب �الأ

أ�سجاٌر تلعْب �

قالْم فت�سيءُ كالماً يف �الأ

ألو�ن مت�سي يف  و�إذ� جاءت �

ت�رضيْن

�رض�ْر أور�ُق �لقيقب باالأ ج � تتموَّ

وت�سافُر يف ثوبمِ �لناْر

كي تعطي معنًى

للقرنمِ �حلادي و�لع�رضيْن

- كم ت�شبهني -

كم تُ�سبهني تلك �ل�رضوةْ؟!

أ�سبُهها كم �

عماْق تاأتي من بيت �الأ

ر�سمِ قلياًل تتملّى وجَه �الأ

وت�سافُر �أعلى �أعلى

فاْق نحو �الآ
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يف �سورتها

يتمّوج �رضٌّ حتفظُه

ور�ْق �الأ

كم ت�سبهني؟!

أ�سبهها؟! كم �

- عيد الع�شاق -

كان �للوُن �لزهريُّ وحيد�ً

مي�سي هوناً يف �أحياء مدينتنا

يتاأّمل، حيناً، �رضفتنا

وير�وُغ حني ميرُّ على �أزهار حديقتنا

ألو�ناً عن رفِّ يتناوُل �

�سو�ْق �الأ

أ�سكاالً كي ير�سم �

أور�ْق وبيوتاً من �

كان �للون �لزهريُّ وحيد�ً

يف فتنته،

مي�سي ملموماً يف عيد �لع�ساْق

- عيد احلب -

وكما ياأتي �ل�سباُح 

وكما تولد يف �ل�سهلمِ �لرياُح

هطلْت يف غربتي

ب�رضى

وحّياين و�ساُح

- جتربة -

عندما كنت �سعاعاً

يف قمي�سمِ �ملطرمِ

خطفتني �ل�سجرةْ!

�أف�سحت يل بني ثدييها

وغّطتني، ونامْت

يف �رضيرمِ �لثمرمِ

............

خطفتني �ل�سجرةْ!

- خطر -

حني �ختفْت يف ظلِّها

كلّمني �ملطْر

و�لع�سُب، و�لرت�ُب، و�ل�سجْر

كلّمني �ملنتوُر، و�لرنج�ُس

و�لن�رضيْن
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ور�ُق و�لثمْر و�لكرُم، و�الأ

............

حني �ختفت يف عريها

�سمعُت بالعينني، و�ليديْن

ما قاله �لتفاُح

�سمعُت ما باحْت بهمِ �لرياُح

............

حنَي �ختفت

مّرت على جمامري

فاكتمل �خلطر

- عزلة -

�ساقت

�ساَق �لباْب

�سكنْت يف عودمِ ثقاْب

¥µ
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مثل وح�س �أ�سطوري تثور �لعا�سفة.. �أمطار.. �أمطار.. مثل �سيول تتدفق 

م������ن �أعل������ى.. ظالم يلف كل �س������يء مع �أن �ل�س������م�س مل تكن ق������د غابت بعد.. 

ما هذه �لغيوم �ل�س������ود�ء؟.. رد�ء يلف �لبيوت و�جلبال.. و�أ�س������و�ت متد�خلة 

�س������و�ت تهمد.. تعلو.. ثم ت�سيع يف زئري  نا�س ي�رضخون.. ي�س������تنجدون. �الأ الأ

�لعا�سفة. 

غر�ب يف  قريتنا �س������غرية وفقرية.. لكنها منتجع �سياحي �ستوي يق�سده �الأ

ن وقد تد�عى �لفندق �لوحيد و�سمعنا  مثل هذ� �لوقت من �ل�سنة. �أين هوؤالء �الآ

قا�شة وروائية وناقدة �شورية

 العمل الفني: الفنان علي الكفري 

عيــــــــون ت�ضحــــــــــك

❁

˜

❁❁

قمر كيالينقمر كيالين
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�سوت �نهياره كاأنا بفعل 

و�لنا�س  مارد؟..  �سيطان 

أو  �إذ يرك�سون ليختبوؤو� �

»فندق  يرددون:  يهربون 

ته������دم.. ماذ�  �ل�س������عادة 

�س������يحل ببيوتنا نحن؟«.. 

تنهدم  مل  �لبي������وت  لك������ن 

كلي������اً..  وال  جميع������اً.. 

يبدو �أن �لعا�س������فة تقتلع 

�س������جار �لكبرية وترتك  �الأ

�ل�سغرية كما يقولون.

أ�س������مي  أنا فال � أم������ا � �

م�س������كني بيتاً. غرفتان.. 

و�حدة للنوم و�ال�سرت�حة 

للطع������ام  و�لثاني������ة 

أع������رف  � و�ال�س������تحمام. 

�مل�س������افة بينهم������ا لك������ن 

�لظ������الم منعن������ي من �أن 

أقّدر �مل�س������افة.. وتدخل  �

أ�س������تعمله  �إحدى قدمي يف وعاء معدين كبري �

أنيناً بينما �لعا�سفة  أ�س������مع � لت�س������خني �ملاء. �

تهمد.. و�لعا�س������فة �إذ تهمد �إحدى دو�ماتها 

نني. من �سيقرتب من بيتي  تطلق مثل هذ� �الأ

أو  وحال و�ملياه �لتي تتجمع مثل برك � بني �الأ

أتاأكد مهما  �أحو��س؟.. على �أي حال البد �أن �

أ�س������حب ج�س������دي ببطء وكاأنني  مر. � كلف �الأ

�س������لحفاة مائية �نقلبت على ظهرها.. �أ�سل 

�إىل م������ا كان ي�س������مى �لباب.. �أحت�س�������س كتلة 

أ�س������مع �سوتاً  ب�رضية تتجمع عند �لفتحة.. و�

أن������ه ب�رضي. �أمد يدي  أتبني � أكاد � �س������عيفاً ال �

أة مل �أعهدها يف نف�سي و�أحت�س�س  �الثنتني بجر�

�لكتل������ة �أمامي. يا �إلهي �إنه �إن�س������ان بل كتلة 

أ�س �إىل  أ�س������حبها ثم �أجعل �لر� حلم مرجتفة. �

ر�س.. �أ�رضب قف������اه.. �أرفع يدي �أكرث ثم  �الأ

أو �ل�س������در ال �أدري..  أ�������رضب عل������ى �لظهر � �

أ�سمع �رضخة خفيفة ثم يتال�سى �ل�سوت. �
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مل يعد �أمامي �سوى �أن �أحمل هذ� �ملخلوق 

نح������و �ل�رضير.. ال�س������ك �أن �ل�رضير مل جترفه 

ر�������س ومرتفع..  �ملياه بع������د فهو ثابت يف �الأ

وب�سعوبة بالغة �أهتدي �إليه.. و�أرمي بحملي 

�لثقيل عليه. كان �لفر��������س �ملهرتئ مغمور�ً 

بامل������اء.. ال يه������م.. �مله������م �أن �ل�رضير ال يز�ل 

أكاد �أقع فوق �جل�سد  أنهّد من �لتعب و� قائماً. �

أ�ستطيع  �لذي رميته على �ل�رضير.. ال �س������يء �

أنتظر همود  فعل������ه �أكرث مما فعلت.. علّي �أن �

أنا بني �لنافذت������ني يف �لغرفتني  �لعا�س������فة و�

أتاأكد من �أن  وىل للثاني������ة حتى � �نتقل من �الأ

مياهاً جديدة ال تكت�س������ح بيت������ي.. باأعجوبة 

تنغلق �لنافذة.. �لنافذت������ان.. و�أظل �أخو�س 

يف هذ� �لبحر �ل�سغري حتى هّدين �لتعب.

�أزحت �جل�س������د هذ� قلي������اًل ثم �رمتيت 

أف������كاري.. وتالطمت  �إىل جانبه.. ت�سو�س������ت �

م�س������اعري. مل �أجد �س������وى هذ� �لكائن �لذي 

ألوذ به من �لعا�سفة. يتنف�س �

�زد�د �لظ������الم كثاف������ة.. و�لربد هبوطاً.. 

و�رجتف �إذ �كت�س������ف �أن �جل�س������د بني يدي 

أنا  لي�س �إال لفتى �س������غري.. ه������و يف غيبوبة و�

يف حرية.. لكن البد من �للجوء لهذ� �ل�رضير 

غطية �لتي ر�س������حت باملاء.. ورغم  رغ������م �الأ

قناعتي �أن �لعا�س������فة �لت������ي هد�أت �إىل حني 

البد من رجوعها. 

أ�س������حب �لغطاء فوق �ل�سغري  �أحاول �أن �

أن������ه كان ثقياًل. �أترك �جل�س������د ممدد�ً..  �إال �

أ دون ح������ر�ك. كم مر من  و�أح������اول �أن �أهد�

�لوق������ت؟ ال �أدري.. لكنني فجاأة ر�أيت �لربق 

يلمع م������ن جديد.. و�جل�س������د �أمامي مغطى 

بعيون مثل زهور بي�س������اء ت�سحك.. يختفي 

أتلم�س������ها؟  �ل������ربق فتختف������ي �لعيون. ه������ل �

أنها من خيايل �مل�س������طرم ب�س������تى  ال.. البد �

حا�س������ي�س. وتثور �لعا�س������فة من جديد..  �الأ

أ يتململ  و�لت�س������ق بال�سبي �ل�سغري �لذي بد�

دون �أن ي�سدر �سوتاً. �أ�سمه �إىل �سدري مع 

أ�س������عر  أزيز �ملطر.. وال �أعود � دوي �لرع������د و�

أ كل �سيء. ب�سيء حتى تّنف�س �لفجر.. وهد�

أ�سه.. وقال: رفع �ل�سبي ر�

أنا؟ أين � - من �أنت؟ �

أ يبكي بكاًء  ومل �أعرف مب������اذ� �أجيبه.. بد�

نني.. �سعرت بعطف �سديد  أ�سبه باالأ � �سامتاً 

أن������ه لو فارقني ف�س������وف  نح������وه.. و�س������عرت �

أنا رجل  تقتلني �لوح������دة وميزقني �خلوف. �

أربعيني ال �أ�رضة يل.. وال �أقارب.. وال �أعرف  �

�أح������د�ً يف هذ� �حلي �لفق������ري. �نحدرت من 

قريتي �لبعيدة هرباً من ثاأر كان �سيقع علي، 

أ�س������تغل باأي عمل و�أوفر ثمن حياتي.  وقلت �

وبالفع������ل ��س������تغلت �أج������ري�ً يف دكان للبقالة 

أنقل �أغر��س �ل�س������ياح �لو�فدين  ثم ّحم������االً �

�إىل فندق �ل�س������عادة.. �أما مل������اذ� يقدم هوؤالء 

على زيارة ه������ذه �لقرية فذلك من �أجل تلك 

نو�ع �لنادرة  �لبحرية �لعجيبة �لتي تزخر باالأ

نها يف �لليل كما يقولون  �س������ماك.. والأ من �الأ
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تتحول �إىل بحرية �س������احرة من �ملا�س.. يندر 

�أن يرى لها مثيل.. هذ� عد� عن �ل�س������يد.. 

�سباح �لنور�نية �لتي تتالمع عند �لفجر. و�الأ

نني  مل������اذ� �أروي ق�س������ة �لبحرية؟ ه������ل الأ

أي�س������اً وقعت يف �سحرها مرة �أو مرتني؟  أنا � �

ولوال �أن كان �لتعب يهدين كل م�س������اء لكنت 

رق������ب م������ا يرقبون..  ق�س������دتها كل ليل������ة الأ

أ�س������رتي  و�أمتت������ع مبا يتمتع������ون.. حتى �إنني �

�سطاد  عدة �س������يد عندما يتوفر لدي �ملال الأ

كما ي�س������طادون.. ومن يدري رمبا ح�سلت 

على �سمكة يف �أح�سائها لوؤلوؤة �أو حجر ما�س 

فاأ�سبح غنياً ومرموقاً بني �لنا�س.

أتنه������د ح�رضة على �أحالمي �ل�س������ائعة..  �

وحال و�خلر�ب وما ميكن �أن  �لغارقة بني �الأ

آثار. تكون �لعا�سفة قد تركته من �

��ستاأن�س �لفتى بي قلياًل.. بعد �أن �أدرك 

�أن �لعا�س������فة هي �لتي هدمت بيته وقذفته 

م������ن بني �ملياه �ملتدفق������ة �إيل.. وملا حاول �أن 

يحدثني عن �أ�رضته قاطعته قائاًل:

�رضتك..  - ال ن������دري ما �لذي ح������دث الأ

أي�س������اً �جنرفو� �إىل  ميك������ن �أن يكونو� ه������م �

أنا  ن.. و� أ �الآ م�س������ري جمهول.. �ملهم �أن ته������د�

ح�سل �سيئاً من �لطعام لنا. �ساأخرج الأ

تركته مم������دد�ً عل������ى �ل�رضي������ر.. و�أعود 

متثاقاًل بعد �س������اعات دون �أن �أح�س������ل على 

�سيء.. فالقرية كلها غارقة يف �ملياه.. و�جلثث 

تطفو.. و�أ�س������و�ت �حت�سار وح�رضجة تعلو.. 

أكاد �أفقد طريقي يف �لعودة �إىل بيتي.. وملا  و�

عرثت على دجاجة تخفق بجناحيها حتاول 

�لت�س������بث باحلي������اة.. قب�س������ت عليها وعدت 

�أحملها لعلنا نقتات بها.

�نفرج �ل�سغري بالدجاجة، و�نقطع بكاوؤه 

�ملكتوم، ونه�س لريى كيف �س������نعدها طعاماً. 

ح�سل على نار فاأح�رضها  �سحذت تفكريي الأ

لتوؤكل، وملا �أدرك عجزي عن ذلك قال:

أنا ل�س������ت جائع������اً.. هل �أنت  - �تركه������ا �

جائع؟

مل �أجب������ه بل فكرت بالذه������اب �إىل فندق 

�ل�سعادة لعلي �أوفق وكان هذ� د�فعاً يل لكي 

�أعرث على �أي �س������يء.. ولك������ن �أين هو فندق 

ن؟ �ل�سعادة �الآ

أي�س������اً كان  عندما عدت خالياً هذه �ملرة �

أنا و�ل�س������غري  �لليل قد هبط فعاًل.. ومل جند �

ىل �ل�رضير.. وما �إن حل �لظالم  �سوى �أن نلجاأ �إ

أنا �ساحياً ومتوتر�ً..  حتى نام هو.. وظللت �

وكلما �رضقت �لنظر �إىل �جل�سد �ل�سغري �إىل 

جانبي ر�أيت �لعيون �ملزهرة وهي ت�سحك.. 

فان�س������غلت به������ا.. غائبة حا�������رضة.. حا�رضة 

غائبة.. حتى �ل�سباح.

أي������ام ثالث������ة بلياليها م�س������ت على هذ�  �

أنني �أحت������ول �إىل وح�س مفرت�س..  و�س������عرت �

ذبح������ت �لدجاج������ة وحاول������ت �أن �لتقط من 

أنني ال  حلمها �لطري ف�س������عرت بالتق������زز و�

�حتمل ذل������ك فخرجت هائم������اً على وجهي 
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حتى و�س������لت �إىل �لبح������رية.. �قتلعت بع�س 

�لطحال������ب.. وبد�أت �مت�س������ها.. تذكرت �أن 

أنا  �ل�سغري ميكن �أن يكون قد مات.. لكني و�

�أدخل �إىل بيتي �س������معت �سبه حركة فعاودين 

أنه ال يز�ل حياً.. وملا كنت �أقب�س  �الطمئنان �

ع�ساب �ملائية فقد �أ�رضعت  على حزمة من �الأ

�سع  نحوه �أحت�س�س بيدي يف �لظالم وجهه الأ

يف فمه بع�ساً منها.

أ�س������نانه ث������م همد فوق  �س������معت �رضير �

�ل�رضير.. الب������د �أن �أعانقه مو��س������ياً ونوت 

مع������اً.. مل تكن �لعيون �لتي ت�س������حك منت�رضة 

فوق ج�سده وال �حلر�رة تنب�س فيه و�حلرية 

أنني مل �أعد ب�رض�ً..  �أ�سابتني وفجاأة �أح�س�ست �

و�إن �لعامل كله �أ�س������بح وح�س������اً مفرت�ساً.. ملاذ� 

مل ينجدن������ا �أح������د؟ م������اذ� مل تاأت ف������رق �إنقاذ 

و�إ�سعاف؟ ملاذ� مل ي�ساألو� عنا يف مركز �لبلدة 

�لتي تتبع لها ه������ذه �لقرية؟ �ألف ملاذ� كانت 

تالحقني مثل �س������ياطني جتر م������ا تبقى من 

موت عاري������اً كما ولدت..  ثيابي �لرطب������ة الأ

زلية.. كل �س������يء يف  �لع������ري هو �حلقيقة �الأ

�سجار  �لكون كان عارياً ثم �كت�سى.. حتى �الأ

نهار جتف ومتتلئ..  تعرى وتكت�سي.. حتى �الأ

ألي�س  حتى �ل�سماء تتلبد بالغيوم ثم ت�سفو.. �

هذ� قدرنا وم�سرينا؟

�ختف������ت تلك �لعيون �لتي ت�س������حك مثل 

أ�سفل  �أزهار بي�س������اء.. بدت عني حمر�ء يف �

ظه������ره مثل عني �س������يطان تلتم������ع �أكرث كلما 

أنها �ت�سعت فاأو�سكت �أن  دققت بها �أكرث حتى �

تبتلعني. قفزت من �ل�رضير و�أعدت �لنظر.. 

�لعني تخرتقني وكاأنها تر�س������ل �س������و�ظاً من 

أ�س������تطيع �أن �أقرتب من �ل�سبي  لهب. مل �أعد �

أنفا�سه تخمد.. ال.. ال �أريد  كان يلهث وبد�أت �

أريد �أن نوت معاً ونحن  �أن مي������وت وحده.. �

متعانقات �أي�ساً.. حلظات.. ولعلها �ساعات 

أنا بني �ملوت و�حلي������اة.. و�لعني ترقبني..  و�

تل�سعني.. تبعدين عن �ل�رضير ومن فيه حتى 

ملع جنم يف �ل�سماء ثم تلته جنوم وجنوم مثل 

زهور بي�س������اء كاأنا هي عي������ون تلهيني عن 

ج�سد �ل�سغري وعن �لعني �ل�سيطانية.

أ ب�سكل كامل  �لتفت �إىل �ل�س������بي وقد هد�

و�نقلب على ظهره وبد� مثل جثة من �ل�س������مع 

أيتها �ل�سماء �أنت �لوحيدة  وكاأن ال حر�ك به.. �

أنقذتني م������ن نف�س������ي.. ال جتعلي هذ�  �لت������ي �

�ل�س������غري ميوت.. �منحيه �حلياة.. و�منحيني 

و�جه عا�سفة �حلياة..  �ل�س������رب و�ل�س������جاعة الأ

و�جعليني �أخرج من كل هذ� �ملوت من حويل.

أتقدم نحوه  ن�سان �ل�سغري �لربيء � هذ� �الإ

بخطو�ت يائ�س������ة من بني خي������وط �لفجر.. 

بعد �أن �ختفت �لعني �ل�س������يطانية �حلمر�ء.. 

�نبثق������ت ف������وق فمه زهرة بي�س������اء.. �أ�س������ع 

�أ�س������ابعي فوق �س������فتيه برفق.. ال نب�س.. ال 

أنا فقد هجرت  أما � حر�رة.. مات �ل�س������بي. �

و�جه عو��س������ف �أخرى يف  بيت������ي وخرجت الأ

�حلياة من جديد.

¥µ
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- �إعياء يف �لقلب.

طباء وهو ي�س������تلقي على �ل�رضير. يدور ب�رضه يف وجوههم،  هكذ� يقول �الأ

أ �الهتم������ام و�لقلق. ين�س������حونه بالر�حة. �إنه جنم  يتفح�������س مالحمهم، يقر�

أيامه على �لفر��س؟ يخ�س������ى �أن يو�فيه ذلك  �س������و�ق �لالمع. كيف يق�س������ي � �الأ

أ�سو�ق �ملا�سي. فماذ�  �ل�سبح �ملرعب، �س������بح �لنهاية. تعرتيه �ملخاوف. تلدغه �

عماق.   ثام حتى �الأ جنت يد�ه؟ �إنه غارق يف �الآ

قا�ض واأديب �شوري 

العمل الفني: الفنان مطيع علي 

عــــــودة الرجـــــــل ال�ضــــــــال
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يبدو �س������ارد�ً مهزوم������اً يزهد يف �لكالم. 

أ�سابيع من �لر�حة. هل  أ�س������ابيع من �ملر�س. � �

جتعله �إن�ساناً �آخر؟

يعرف �أن عمره مثقل ومنغم�س بامللذ�ت 

و�ملال. ي�سم رو�ئح �لن�ساء من م�سافات ق�سية. 

أ�س������كالهن و�هتز�ز�ت �أج�س������امهن.  يلتق������ط �

تتد�عى �أطياف �ليوم �ل�سابق.

ألق������ى نظرة عل������ى جد�ول  يف �ل�س������باح �

مو�عي������ده. �س������ارع �إىل �أعمال������ه. ي�س������ل �إىل 

�أحد متاجره يف �لتا�س������عة و�لن�س������ف، يقّدم 

توجيهاته. يغادر �مل������كان ليبلغ متجر�ً �آخر. 

يف �لعا�رضة يلقي حتية �إعجاب على �لعاملة 

�لفاتنة، وتنهال كلمات �لغزل �ملتطايرة. فتاة 

يف �أوج �س������باها، ترتدي �أجمل �لثياب، ويف 

�س������درها نهد�ن نزقان. ترمقه بعينني ي�سيل 

منهما �سفاء وعذوبة. يرت�سفها ماأخوذ�ً بها. 

لو متتد هذه �للحظة لي�سبع حو��سه. ين�رضف 

�س������عد �ل�س������عود وهو يفك������ر �أن يومه حافل 

بالن�سوة و�لنجاح و�سهوة �لتملك و�لقوة.

نيق  يقود �س������يارته، ي�س������ل �إىل مكتبه �الأ

يف �لعا�رضة و�لن�س������ف تطالع������ه تلك �ملطلّقة 

�ل�س������قر�ء. يالحقها بنظر�ته، تف�سل بينهما 

م�ساعر من نار يقول لها »�إنه ال ياأبه برثثر�ت 

أباً مثالياً لولديها، وعليها  �لنا�س و�س������يكون �

ن �النتظ������ار و�الهتمام ب�س������وؤون �ملكتب«.  �الآ

يجري بع�س �الت�ساالت �لهاتفية.

يق�سد جمعية خريية. ينفجر حزنه على 

م�سري �لبائ�س������ني و�مل�ساكني، ومي�سح دموعه 

�ملتحّدرة. وبعد �لغد�ء يخرتق طرقات �ملدينة 

متجه������اً �إىل مقه������ى يجتمع باأحد �أ�س������حابه 

يطلب منه م�ستودعاً يت�سع لب�ساعة �بتاعها، 

�س������و�ق، ويتاآمر�ن  أنه �س������يتحكم باالأ ويخربه �

على �رضيكهما يف م�رضوع �لبناء.

يف �خلام�سة م�س������اء ينتظر �سعد �ل�سعود 

أم������ام ب������اب �مل�س������عد، يج������د فتاة �س������احرة  �

�سغرية �ل�س������ن. ثوبها يرت�ق�س فوق فخذيها 

�لنا�س������عتني. يتمالها بعين������ني نافذتني كمن 

يري������د �أن يلتهمه������ا. تدخل �لفتاة �مل�س������عد، 

يدخل خلفه������ا وهو يحت�س������ي وجهها �لفاتن 

أ�س������ه �إىل �س������درها. تن������زل هي يف  ومي������ّد ر�

�لطابق �لثالث، �أما هو فيق�سد �لر�بع. خيال 

�ل�س������بّية يالحقه، يق������ارن بينها وبني زوجته 

خاديد. يرن  �ملرتهلة ذ�ت �لوجه �ملمتلئ باالأ

جر�س �إحدى �ل�س������قق، ينفت������ح �لباب، تطل 

أة �س������مر�ء ت�ستقبله بابت�سامة ويف عينيها  �مر�

هيجان. تقّدم له ج�سد�ً ملتهباً. يبقى عندها 

�س������اعتني. يد�ّس يده يف جيبه، يهديها قالدة 

بر�قة، تتاأملها مدهو�سة وتهتف:
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- �أنت ح�سان ال يهرم.

وقبل �أن يغادرها ت�س������مع 

�سوته:

- غد�ً يف �ملوعد نف�سه.

يذه������ب  �لثامن������ة  يف 

�إىل �لز�وي������ة �ل�رضقي������ة م������ن 

�ملدينة حيث يحت�س������د �لنا�س 

ق������رب �رضي������ح مته������دم يقال 

ولي������اء  �الأ م������ن  �س������احبه  �إن 

�ل�ساحلني وتو�سل �إىل �أ�رض�ر 

�لوجود. ي�سغي �سعد �ل�سعود 

�إىل �أدعي������ة وتر�تي������ل تبع������ث 

�خل�س������وع يف �لنفو�س. يعطي 

له  ، فيدعون  ماالأ �ملن�س������دين 

نه  باملغف������رة ويثن������ون عليه الأ

وين������ذر  �ل�س������دقات،  يق������دم 

مال������ه للمحتاجني. وي������رددون �أن �ليد �لعليا 

أنه ي�ستحق  خري من �ليد �ل�س������فلى. يتفقون �

ح�س������ان و�لرحمة.  �إقامة متثال له. يرمز لالإ

يكتفي �سعد �ل�سعود بالكالم �إن معنى �حلياة 

عنده هو �لتطلع �إىل وجه �هلل لت�سمله �سعادة 

د�ئمة. يختلي بالقائم على �ل�رضيح، يقول له 

ب�سوت خافت:

- �س������اأبني �رضيحاً يف مكان �آخر على �أن 

نتفاو�س مع ورثة هذ� �ملقام، وال معنى ملكان 

تلت�س������ق فيه حم������الت تعر�س ثياب������اً د�خلية 

ن�سائية دون حياء.

متام �ل�سفقة  يعده �لرجل ببذل �جلهود الإ

ونيل �لعمولة.

يذهب مطمئن �لبال. ينظر �إىل �ساعته. 

�إنها �لعا�������رضة �إال ربعاً. ويف �س������يارته يخرج 

جدول �ملو�عيد. ها قد حان موعد �لع�ساء. 

يلتقي زمالءه ي�رضب كوؤو�س������اً من �لوي�س������كي 
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أنه منفتح على جميع �أ�سناف  �لفاخر. يفكر �

�لن�ساء، فهو مهوو�س بفتاة يف �ل�سابعة ع�رضة 

من عمرها، وهو معجب بو�حدة يف �ل�سابعة 

ربع������ني. فجاأة يح�ّس بوخز يف �ل�س������در.  و�الأ

يعرتيه �إعياء �سديد.

ي������دي لتاأخ������ذه �إىل بيته.  حتيط ب������ه �الأ

ت�س������تدعي �لزوجة �لطبيب، يعاينه ويقدم له 

رهاق. ينقلونه  دو�ء، ي������زد�د تعبه وي�س������تّد �الإ

يف �ل�سباح �إىل �مل�سفى. وجترى له �لفحو�س 

دوي������ة، هذ� نذير  و�لتحالي������ل. يحقنونه باالأ

باملتاعب. يجي�س �س������دره وت�ساوره �لظنون. 

�أي معنى للحياة؟ �أهو يف �ملتعة و�لرثوة؟ �أهو 

يف �لنجاح و�لقوة؟

أ�سبع حو��سه ون�سي �لن�سوة �ل�سافية  كم �

خارج �جل�س������د! تلك �لن�سوة �لروحية �لتي ال 

يحّدها �لزمان و�ملكان. �نتزعته هذه �حلادثة 

من ما�سيه ب�سكل غري متوّقع، و�أرغمته على 

أيامه.  �لر�ح������ة و�لتاأمل. ي�س������رتجع بذ�كرته �

كان يفرط يف كل �س������يء. يف طعامه و�رض�به 

ويف متع������ه وليالي������ه �ملثقلة. جترف������ه دّو�مة 

�حلياة يرتنح يف �مللذ�ت ويجمع �ملال. تت�سع 

أين �ل�س������عادة  �مل�س������اريع. تزيد �لعق������ار�ت. �

و�لطماأنينة؟ هل ين�س������لخ عن �لدنيا ويبحث 

عن معنى وجوده؟ متى تنق�س������ي �ل�سكوك؟ 

لكل �سيء نهاية. فمتى يجد غاية حياته؟

يو�س������ح �لقلق جو �لغرفة بال�سو�د. يح�ّس 

أن������ه يندف������ع �إىل هاوية �س������حيقة. تخرتقه  كا

م�س������اعر �لندم لكنه يتطلع �إىل ن�سوة روحية 

ال تنتهي. �س������يتمرد على ما�سيه. يقف وجهاً 

أم������ام �مل������وت. يبحث ع������ن طماأنينة  لوج������ه �

ر��سخة لتنق�س������ي خماوفه ومتاعبه وتت�سل 

نف�سه بال�س������ماء. تهجم عليه �س������ورة �لياأ�س 

عماله كل  �لقاتل. �عتاد �أن ي�س������ع جدوالً الأ

آثامه. هاهم يخرجونه من  يوم ويغو�������س يف �

�مل�سفى في�سطر �إىل �لقعود يف �لبيت، وقلبه 

مفعم باحل�رضة و�حلزن.

الب������د �أن يرتك تل������ك �حلياة �مل�س������حونة 

�ملتوت������رة. �لبيت �أخري�ً والبد �أن يوجه وجهه 

ر�س. للذي فطر �ل�سماو�ت و�الأ

أن������ت تتذك������ر �أفر�ح������ك وملذ�تك،  ه������ا �

مباهجك و�آالمك و�أحز�نك. ها �أنت حمكوم 

بالعذ�ب و�ل�سيخوخة و�لرحيل.

ترت�س������ف  �ملت�س������وفني.  بكتب  ج������اوؤوك 

�سفحات منها يف �س������اعات �ل�سباح �ملبكرة، 

وترت�س������ف �سفحات منها يف �س������اعات �لليل 

�ملتاأخ������رة. تدخل �لعامل �ملده�س. ت�س������تيقظ 

فيك �أ�سد�ء جليلة مباركة.

�أنت �ستهجر �سهو�تك وتعاف متع �لدنيا. 
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تروي ملن حولك حكايات �لُزهاد و�ملتعّبدين. 

�أ�رض�ر �لت�س������وف و�ل�س������فاء  حتدثهم ع������ن 

�لروحي تذهب به������م �إىل خارج �لكون. رغم 

�لهم������وم و�لظالم �ملوغل. تك�س������و �لطماأنينة 

�لوجوه.

عاد �إليكم �لرجل �ل�سال م�ستعيناً بالكتب 

�لقدمي������ة و�لروح �لثابت������ة، فاأحيطوه بحبكم 

ورعايتكم ليعرف �أ�رض�ر �ل�س������عادة. وقبل �أن 

تغلق جفنيك وتنام، تعاهد نف�سك �أال ت�سمح 

لل�س������يطان �أن يو�س������و�س يف �س������درك. كل ما 

تتمناه �أن يغت�س������ل قلبك باملحبة و�لتوبة، و�أن 

تخرج وت�سعى على قدميك من �أجل �لتكفري 

عن ذنوبك. تفتح كتب �ل�سوفية �أمامك عاملاً 

من �مل�رض�ت �خلفية، وترتك �أريجاً �ساحر�ً يف 

�أعماقك. تريد �لتحرر من �خلطيئة و�ملادة.

م������ل  مل و�خت������ربت �الأ عرف������ت �ل�������رض و�الأ

و�حلب، فماذ� بقي غري �حلنني �إىل �ل�سماء؟ 

أيام  ت�س������مم �أن تغدو �سخ�س������اً �آخر. مت������ر �

وت�س������تيقظ بن�ساط وحما�س������ة. ت�سع جدوالً 

يحت�سد بوالئم و�أعمال كثرية و�سهر�ت ممتعة 

ون�ساء يلتهنب حياة و�سهوة.

¥µ
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لبدا الكربى

قراءة �رسقية يف تكو ينات اأوروبية

الرتبية يف تاريخ دم�شق البن ع�شاكر

مو�شيقية اللغة العربية: اأ�شبابها ومقا�شد العرب منها

طفال املرتجم نحو تر�شيد اأدب االأ

ر�شاد االجتماعي والنف�شي ودوره يف العملية التعليمية االإ

ن�شاأة العلمانية يف امل�رسق العربي

خطاب الرحلة احلجازية خلري الدين الزركلي

الب�شائر والذخائر للتوحيدي

�رساقية عند ال�شهروردي الفل�شفة االإ

آثار تل حلف: ماك�ش فون اأوبنهامي �شديق البدو ومكت�شف ا

مل واملحبة جربان.. فيل�شوف االأ

آفاق التعليم املفتوح حتديات الرتبية وا

د. خليل مقداد

د. بغداد عبد املنعم

د. ملكة اأبي�ش

د. املهدي بوروبة

د. خري الدين عبد الرحمن

د. اأحمد اأبو مو�شى

عارف عادل مر�شد

مفيد جنم

وهدان وهدان

تامر �شفر

ترجمة: حممود كبيبو

عبد املجيد قا�شم

�شهام �شباط
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مرب�طور �سبتيمو�س �سيفرييو�س  مدينة عربية ت�ساهي مدينة روما - مدينة �الإ

مدين������ة عريقة - وحلية من حليات مدن �لرت�ث يف �لعامل - وزينة مدن �لبحر 

)1(
بي�س �ملتو�سط. �الأ

تاأ�س�س������ت باأيدي عربية �سورية منذ �لقرن �خلام�س ق. م، �إنهم �لفينيقيون 

مر يف قرطاج يف �لقرن �ل�سابع ق.م حيث بنو� عا�سمتهم  �لذين حلو� بادئ �الأ

فريقي������ة، ومن ثم بن������و� مدينة لبد� �لكربى �لتي قدم������ت �لرجال �لعظماء  �الإ

لـــــبدا الكبـــــــــرى

ثار )�شورية(. باحث يف الآ

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

❁

˜

❁
د.خليل املقـــــدادد.خليل املقـــــداد
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مرب�طوريات �لعظمى  ممن �س������نعو� تاريخ �الإ

مرب�طور �لعربي �سبتيمو�س  أ�س������هم �الإ وعلى ر�

م������رية �ل�س������ورية جوليا  �س������يفرييو�س زوج �الأ

دومنا.

مرباطور �شبتيمو�ض �شيفرييو�ض: الإ

هو �لعاهل لو�سيو�س �سبتيمو�س �سيفرييو�س 

�بن �أحد �لفر�سان �لعرب �لفينيقيني �لكبار، 

وكان جده ي�سغل من�س������ب قا�سي )�سوفيت( 

مرب�طور تر�جان، وقد تابع �سبتيم  يف عهد �الإ

تدرجه �لوظيفي حتى �أ�س������بح يحتل من�سب 

�س������يناتور )�أحد �أع�س������اء جمل�س �ل�س������يوخ( 

وكموظف ي�سغل وظيفة تعترب من �أرقى مر�تب 

�لوظائف �حلكومية. ومن كبار �سخ�س������يات 

مرب�طور يف  �لدولة قبل �أن يعتلي من�سب �الإ

عام 193م بعد وفاة �سلفة كومود.

وكان جندياً المعاً برز يف �ساحات �لقتال 

من �ل�رضق �إىل �لغرب وخا�س������ة يف بريطانيا 

�لت������ي قتل فيه������ا يف موق������ع غيبور�كوم عام 

211م، وقد تر�أ�س يف بد�ية حياته �لع�سكرية 

�لفرقة �لبلقانية )�إيلريي( و�س������م والية بالد 

مرب�طوري������ة يف عام 199م.  �لنهري������ن �إىل �الإ

وهو بذلك يت�س������ابه يف تاريخ������ه �لعظيم مع 

مرب�طور �لعربي فيليب �لذي �سوف يخلفه  �الإ

أربعة عقود. على عر�س روما بعد �

ومل مينع������ه وج������وده يف ليبي������ا �لبعي������دة 

أ�س �أجد�ده يف �سورية  جغر�فياً عن م�سقط ر�

من �لتو��س������ل م������ع �أهلها، لذل������ك ذهب �إىل 

هن������اك وتعرف على �س������يوخ �لعائالت ومنها 

�س������يوخ �لعائ������الت يف حم�������س وت������زوج �بنة 

مرية جوليا دومنا �لتي �أجنبت له  �أحدهم �الأ

أ�س�س �ل�ساللة �ل�سفريية  باطرة من بعده و� �الأ

باطرة �ل�سوريني بني  و�لتي عرفت ب�ساللة �الأ

�أعو�م 193 - 235م، وهم كركال- �يليوجبل 

- �لك�سندر �سيفري - تر�جان �لك�سندر.

وكان������ت �ملدينة �لتي ول������د وترعرع فيها 

وروبية ت�س������در �لقمح  مركز عطاء للقارة �الأ

و�لذهب و�حليو�ن������ات �لربية و�لعبيد وري�س 

�لنع������ام و�مل�س������احيق و�لعطور، لذل������ك فاإن 

عظم������ة و�زدهار �ملدينة وغناها و�ت�س������اعها 

يع������ود �لف�س������ل فيه �إىل غنى ث������رو�ت وجهد 

و�إبد�ع������ات �أهله������ا. ولب�س������ت �أجم������ل حلية 

و�س������هدت �أعظم �زدهار يف عهد �بنها �لبار 

�سيبتيمو�س �سيفرييو�س �ملولود فيها و�ملرتعرع 

بني �أح�سانها حتى �أ�سبحت من �أمهات �ملدن 

يف �لعامل، بل بلغ فيها �ملطاف �إىل م�س������اهاة 

مدينة روما يف �لكمال و�جلمال و�لغنى.

وجتّمل������ت �ملدين������ة باأبنيته������ا �لعمالق������ة 

و�جلميل������ة لدرج������ة �أن �أعمدته������ا �لرخامية 

أمت������ار من قطعة  بلغ������ت يف �رتفاعها ع�رضة �

خرى �لتي  و�حدة ما عد� عنا�رض �لتعميد �الأ
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يبلغ جممل �رتفاعها 15م. و�لتي نفذت على 

�س������بيل �ملثال يف �حلمامات. وقد ��س������تلفت 

�ملدين������ة يف بنيانها و��س������تلهمت �أفكارها من 

م قرطاج �لتي ه������ي بدورها قد  �ملدين������ة �الأ

نقل������ت وترجم������ت يف تخطيطه������ا وتنظيمها 

م مثل  أبنيتها �ل�سورية �ملنقولة من �ملدن �الأ و�

�سيد� و�سور وعمريت وبعلبك وغريها.

كما نقل �ل�س������كان معه������م لغتهم �لعربية 

ر�مي������ة و�إد�ر�تهم  بلهجاته������ا �لفينيقي������ة و�الآ

وموؤ�س�س������اتهم �لتي مت������ت �لهيمنة عليها من 

قبل �لهيئة �لق�سائية �لعليا، كما نقلو� معهم 

ديانته������م ومعتقد�تهم ومعبود�تهم، وب�س������كل 

له ميلكار )�سيد �ملدينة( يف �للهجة  خا�س �الإ

�لفينيقية و�لذي حتول الحقاً ليعرف با�س������م 

أو �سدربا �أي  له �س������ادر�با � هرقل. وكذلك �الإ

�إله �خل�������رضة و�لنبات �لذي �أ�س������بح يعرف 

له باخو�س. با�سم �الإ

وكانت �ملدينة تتمتع باإد�رة حرة وم�ستقلة، 

أو  أو �أماكن عبادتها � ومل تتعر�س موؤ�س�س������اتها �

أو تتاأثر باأي �س������كل  أو تعاين مطلقاً � جتارتها �

كر�ه.  أو �الإ أ�س������كال �لتبعية �أو �خل�سوع � من �

م  أثر ته������دمي وتدم������ري �ملدينة �الأ لك������ن على �

قرط������اج يف عام 146 ق.م �نف�س������لت مدينة 

أويا  لبد� �لكربى عن �لعا�س������مة لت�س������كل مع �

)طر�بل�س( و�س������رب�تة والي������ة جديدة عرفت 

با�س������م تريبويل )�أي �ملدن �لثالثة( وتبعت يف 

مر �إىل �ململكة �لنوميدية )�جلز�ئر(  بد�ية �الأ

ومن ثم �إىل روما.

ول ق.م وبد�ية  من������ذ نهاي������ة �لق������رن �الأ

ول ب.م بد�أت �لنه�س������ة �جلديدة  �لق������رن �الأ

يف تط������ور �ملدين������ة �لعمر�ين ب�س������بب �لقفزة 

�لنوعية م������ن �الزدهار وخا�س������ة بعد �نتهاء 

�حلرب ب������ني يوليو�س قي�������رض وبومبي �لتي 

كان لها �نعكا�س������اتها �خلط������رية على �ملدينة 

مرب�طوري������ة. وكان يت������م ت�س������ييد معظم  و�الإ

بني������ة �لهامة و�لعامة يف �ملدينة عن طريق  �الأ

�لتربعات و�ل�سخاء �ملقدم من قبل �ملح�سنني 

غنياء يف �ملدينة. و�الأ

قو��س  عمال كانت ت�ساد �الأ �سهار هذه �الأ والإ

�لتذكاري������ة على �رضف هوؤالء فوق �ل�س������و�رع 

�لرئي�سة يف �ملدينة لتدل على مر�حل �لتطور 

�لتنظيمي �لذي كانت ت�سهده �ملدينة.

قو��س �لتي مّت توثيقها كتابياً  ومن بني �الأ

مرب�طور تيبري بني �أعو�م 25-35م،  قو�س �الإ

مرب�طور تر�ج������ان يف عام 115م،  وقو�س �الإ

مرب�ط������ور �لذي من������ح �ملدينة لقب  ه������ذ� �الإ

م�س������تعمرة مما جعلها ت�س������بح �إحدى �ملدن 

فريقية �لتي  �لثالث������ة �لهامة يف �لوالي������ة �الأ

ر��سي �لتون�سية و�جلز�ئرية  كانت ت�س������مل �الأ
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�سافة �إىل �لق�سم �لغربي  باالإ

م������ن ليبيا حتى خليج �رضت 

�لكبري.

وكان حاكم هذه �لوالية 

يقي������م يف مدين������ة قرط������اج 

ويتمت������ع مبرتب������ة قن�س������ل 

�������رضف )برو  ث������م قن�س������ل 

مبا�رض  وبارتباط  قن�س������ل( 

مرب�طور ويف �لقرن  م������ع �الإ

�لثاين للميالد دخلت �ملدينة 

ع�رضها �لذهبي يف �لتطور 

و�القت�س������ادي،  �لعم������ر�ين 

مرب�ط������ور  �الإ بن������ى  فق������د 

هادريان �حلمامات �لكربى 

يف �ملدينة ع������ام 126م، ثم 

مرب�طور كومود يف نهاية  تو�سعت يف عهد �الإ

�لقرن �لثاين للميالد.

�إال �أن �لتاري������خ �ملميز يف حي������اة �ملدينة 

فريجع �إىل عام 146م حيث ولد فيها �ل�سخ�س 

كرث �إ�رض�قاً  �لذي �سيعطيها �سكلها وهيبتها �الأ

ك������رث تطور�ً وظه������ور�ً وهو �س������يبتيمو�س  و�الأ

�س������يفرييو�س. فقد و�س������عها مو�سع �العتبار 

ومنحه������ا �لهب������ة و�لعطاء، كم������ا �أعفاها من 

�ل�رض�ئب وطّور وو�سع حجمها بحيث �أدخل 

�إجر�ء�ت هند�س������ية بارعة والئقة كي ت�سبح 

مدين������ة لي�س لها مثيل. وخري دليل على ذلك 

عمدة �لرخامية و�لغر�نيتية �لوردية �للون  �الأ

بنية �لهامة �لتي  و�لتي كانت تزين �ملدينة و�الأ

أ�س������و�ن يف م�رض وكذلك �لركائز  جلبها من �

بي�س و�مل�س������قولة  �ملنفذة م������ن �لرخ������ام �الأ

و�ملهذبة كلياً.

ثن������اء �س������هدت �ملدينة بناء  ويف ه������ذه �الأ

فوروم جديد )�س������وق عام������ة( وبازيليك )د�ر 

ق�س������اء( بل������غ طول������ه 100م× 40م، لي�س له 

مرب�طورية �إال يف  ما ي�س������اهيه يف م������دن �الإ

بنية  مدينة روما، وبلطت كامل �أر�س������يات �الأ
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بي�������س، وزين �لفوروم  بالبالط �لرخامي �الأ

ب������رو�ق طابقي ذي �أعم������دة و�أقو��س حتيط 

يف �س������احته �لد�خلي������ة، ويف �جلهة �جلنوبية 

أن�س������ئت دكة مرتفعة بنيت على �س������كل  منه �

مرب�طورية،  ركيزة خم�س�س������ة �إىل �لعائلة �الإ

كم������ا زودت بديكور فائق �لزينة و�جلودة من 

�لرخام �مللون و�ل�سماقي. يخرتق �ملدينة من 

بو�ب������ة طر�بل�������س غرباً وحتى �ملين������اء مرور�ً 

ألعاب  بقو�س، �لن�������رض و�جليمناز )مي������د�ن �

�لقوى( و�حلمامات و�سبل �ملياه �سارع منفتح 

روقة ذ�ت �لطر�ز �ل�رضقي  عمدة و�الأ زين باالأ

�ملنفذ على نوذج �س������و�رع ب�������رضى و�أفاميا 

وتدم������ر وجر�������س وغريها. وم������ن جماليات 

هذ� �ل�س������ارع قو�س �لن�رض �لذي بلغ �رتفاعه 

20م نفذ على �لطر�ز �لكورنثي، و�س������فحت 

و�جهاته باأبهى جماليات �لنحت و�لت�سخي�س 

عمدة و�لتيجان  دم������ي �لتي تو�فقت مع �الأ �الآ

فاري������ز و�ملكرن�س������ات وكذل������ك �ل�رض�ئح  و�الأ

�لرخامية �لبي�ساء.

بني������ة �جلميل������ة �س������بل �ملي������اه  وم������ن �الأ

)�لنيمفيات( �ملزين������ة باأعمدة ومتاثيل ر�ئعة 

حل�س������ناو�ت ميثلن ربات �لينابيع و�جلمال، 

عمدة  وكذل������ك و�جهات �حلمام������ات ذ�ت �الأ

بي�س  ل������و�ن م������ن �الأ �لرخامي������ة متع������ددة �الأ

�لزه������ري و�لزهري و�ل�س������ماقي، و�لتي تبلغ 

10م يف �الرتفاع ماعد� تو�بعها �لتي ت�س������ل 

يف جمملها 15م وت�س������في على �ل�سارع لوحة 

ر�ئعة �جلمال. وينتهي �ل�س������ارع عند �مليناء 

ر�س������فة  �لكب������ري و�له������ام حي������ث �ملخازن و�الأ

روق������ة و�ملطاع������م و�ملقاه������ي و�ل�س������فن  و�الأ

و�حلركة �لن�سيطة على مد�ر �ل�ساعة.

وتنتهي �ملدينة يف طرفها �ل�رضقي وخارج 

�س������و�ر ببن������اء �مل�������رضح �لد�ئ������ري وميد�ن  �الأ

�لفرو�س������ية حيث تنطلق مباريات �لفرو�سية 

و�س������باقات �خلي������ول �لتي كان������ت جتري بني 

أربعة خيول، ومنها  أو � أربع عربات � أو � �ثنتني �

�سباق �لعربات �خلم�سة �لتي تقوم يف خم�س 

ج������والت حول �مليد�ن، وتقط������ع يف كل جولة 

�س������باق م�س������افة 2840م ومب�س������افة �إجمالية 

2840م×5= 14200م.

ألعاب �مل�س������ارعة و�ملجادلة فتدور  أم������ا � �

كله������ا يف �مل�������رضح �لد�ئ������ري �ملج������اور ومنها 

�مل�س������ارعات �لفردية �لتي ت�س������تمر وتنتهي 

لعاب  مب������وت �أحد �ملت�س������ارعني، وه������ذه �الأ

و�ملناف�سات حتولت يف �لنهاية �إىل �مل�سارعة 

ب������ني �لنا�س و�حليو�نات �ملتوح�س������ة ثم �أخذ 

يطبق على �ملجرمني.

كما زّودت �ملدينة ب�س������بكة من �ل�س������و�رع 

روقة  �ملبلطة و�جلميلة و�لعري�سة و�ملزينة باالأ

بنية �لر�ئعة  ر�س������فة و�لتي حتف به������ا �الأ و�الأ
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وقد غطت هذه �ل�سبكة جميع �أحياء �ملدينة 

أنها  بعاد، �إال � وق�س������متها �إىل جزر منتظمة �الأ

غريقي وال  أو �الإ مل تتبع �لنظ������ام �لهيبود�مي �

�لنظ������ام �لروم������اين، و�إنا �لنظام �ل�س������وري 

�لقدمي.

احلياة اليومية يف مدينة لبدا الكربى:

�س������وف نتعرف على �ملدين������ة من خالل 

�سخ�س������ية هامة من �سخ�س������ياتها �ملرموقة، 

�إنه �ل�س������يد ماركو�س جونيو�س بونيكو�س )�أي 

�لفينيقي(.

كان �س������كان �ملدينة يتمتعون بنف�س �أمور 

�لت�س������لية و�لرتفيه �ملوجودة يف مدينة روما؛ 

مثل �لتج������ول و�لنزه������ات د�خ������ل مدينتهم 

�ملزده������رة و�ملتنامي������ة حيث �ال�س������رتخاء يف 

حمامات مريحة وفاخ������رة ناهيك عن بقية 

بنية �ل�سخمة و�جلميلة، ومن �أجل �إكمال  �الأ

مر �لذهاب �إىل �ل�سريك  نهاية �ليوم يتوجب �الأ

ألعاب �لقوى و�مل�س������ارعة  حيث تدور هناك �

و�لعرو�س �لوح�سية �ملرعبة.

يام وقف �ل�سيد  ففي �س������بيحة �إحدى �الأ

ماركو�س يف �ل�رضفة �ملعمدة �أمام ق�رضه �ملطل 

على �لبحر و�لبعيد قلياًل عن �ملدينة مرتدياً 

�لثوب �لروماين �لف�س������فا�س و�جلبة �ملهيبة 

بي�س و�ملخ�س�سة  �مل�سنوعة من �ل�سوف �الأ

عياد، عند ذل������ك نادى على خادمه  يام �الأ الأ

قائاًل �سع �ل�رضج على ظهر �حل�سان و�ربطه 

أبلغ �س������يدتك �أين �سوف �أق�سي يومي  جيد�ً و�

يف �ملدينة حل�سور جل�س������ات جمل�س �ل�سيوخ 

و�ملحكمة وجمل�س �ملدينة هذ� �ل�سيد هو �أحد 

�أغنياء �ملدينة ويتمتع مبن�س������ب �أحد �أع�ساء 

جمل�س �ل�سيوخ، وله ممتلكاته �لكبرية و�لكثرية 

كونه مو�طن ليبي من �أ�سل قرطاجي ويتمتع 

ب�س������فة �ملو�طن �لروم������اين، وكان يقوم على 

خدمت������ه يف ق�������رضه ويف مز�رعه �لعديد من 

�لفالحني و�لعبيد من جن�سيات خمتلفة.

أن������ه كان يف عمر �ل�س������باب �لبالغ  ومب������ا �

35�س������نة فكانت تبدو علي������ه �لهيبة و�لوقار 

بج�سمه �ل�سمني ذي �لقامة �ملتو�سطة، وكان 

�س������ود  ناقة حيث ي�رضح �س������عره �الأ يبالغ يف �الأ

ويتحلى بب�رضة جلده �مل�س������مرة من �ل�سم�س، 

وهذه �لنظرة و�ل�سمة �لربونزية �أ�سفت عليه 

رونقاً يف مظهره �لعام و�لطبيعي.

أ يوم������ه يف معانقة  وم������ن عادت������ه �أن يبد�

كو�خ حيث يقيم �ملز�رعون  جياده ويتفقد �الأ

حر�ر و�لعبيد ومير على �أكو�م  و�لفالحون �الأ

�ملزروعات ثم يتجول يف �حلقول �لتي بد�أت 

أ�س������عة �ل�سم�س يف  تاأخذ لونها �لذهبي حتت �

�ل�سباح �ل�سيفي �ملمتع، عند ذلك ي�سرتخي 

�سو�ت �لعذبة  نغام �ل�س������احرة و�الأ مع هذه �الأ

أ�سجار �لزيتون  مع �لرياح �لهادئة �لتي تتخلل �
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و�لتني و�لعنب �لتي تغطي �س������فوح �له�ساب 

ومتت������د نحو �ملنح������در�ت ومل تنتاب �ل�س������يد 

ماركو�س �أي نظرة ح�س������د �أو غرية من �أغنياء 

روما �لذين يق�س������ون �ل�سيف م�ستمتعني يف 

رطوبة رياح �لبحر على �س������و�طئ �لالتيوم، 

أي�ساً �أن  أنه با�ستطاعته هو � و�ل�سبب يف ذلك �

يتمتع ملياً  مب�ساهدة �لبحر ذي �لزرقة �لنيلية 

�ملتدرجة يف �للون و�لفاقعة من خالل �سالل 

روقة و�ل�رض�دق يف ق�رضه �ملبني على  ويفء �الأ

حافة �ل�ساطئ �لذي يف�سله عن مدينة لبد� 

�لكربى �حلد�ئق و�لب�س������اتني �ملخ�رضة. و�إذ� 

أر�د �ال�س������رتخاء يف ج�سمه و��ستن�ساق �لهو�ء  �

�لطلق و�ال�ستمتاع عند ذلك ميكنه �لذهاب 

�إىل حماماته �خلا�س������ة و�ملزينة يف �للوحات 

�جلد�رية )�لفري�سكات( و�لف�سيف�ساء و�جل�س 

�ملعجون باملرم������ر، ناهيك عن مكتبته �لغنية 

باملنحوتات و�لكتب و�ملخطوطات.

أت������ي �خلادم باحل�س������ان حتى  وم������ا �إن يا

يوقف ماركو�س هو�ج�سه وي�سعد على �ل�رضج، 

وبعد �س������اعات قليلة من �مل�سري ي�سل �ملدينة 

بعد ق�س������اء رحلة ممتع������ة على ظهر �جلو�د 

ي�سرت�س������ل خاللها يف تفكريه متذكر�ً �أن هذه 

�ل�س������نة هي �ل�سنة �ل�س������ابعة ع�رضة من حكم 

أوريليو�س �أنطونيو�س  مرب�طور ماركو�������س � �الإ

و�ملعروف با�سم كر�كال، وهذ� �لتاريخ يتو�فق 

مع عام 215م. ويتذكر و�لده ودوره �ملرموق 

فكار  يف �ملجتم������ع، ويبقى يعي�������س يف هذه �الأ

حتى ي�سل �إىل مدخل �ملدينة.

أ �ل�س������يد ماركو�������س رحلته يف �ملدينة  يبد�

منذ دخوله من خ������الل �لبو�بة �لغربية �لتي 

مرب�طور  أ �لعم������ل يف بنائها يف عه������د �الإ بد�

أوري������ل ولب�������س حليت������ه �جلميلة من  م������ارك �

ك�س������اء�ت �لرخامية يف عهد �س������بتيمو�س  �الإ

�سيفرييو�س �لذي بنى �ملجد و�خللود لقبيلته 

و�لذي جت�سد من خالل �بنه كر�كل.

ويخرتق ماركو�س يف م�سريه بدخول �ملدينة 

�ل�سارع �لرئي�س و�مل�س������تقيم حيث حتيط به 

روقة و�ملنازل �ل�س������كنية وخا�سة �مل�ساكن  �الأ

�س������و�ت  و�الأ بالرثثرة  �ل�س������اخبة  �ل�س������عبية 

�سافة �إىل �مل�ساة  �ملنطلقة يف �ملناق�سات، باالإ

و�خلي������ول و�حلمال������ني و�س������ائقي �لعرب������ات 

وكلهم يت�س������اءلون ويت�سامتون وي�رضخون هنا 

وهناك، وكذلك �لبائعني �لذين يقيمون فوق 

روقة ين�س������دون �لزبائن  ر�س������فة وحتت �الأ �الأ

ل�رض�ء حاجياتهم.

ثم ي�س������ل �إىل مبنى �خلل�س������يديوم �لذي 

يحيط يف �ساحة متو�سطة وهو عبارة عن بناء 

على �س������كل منتدى يجاوره رو�ق جتاري على 

قارعة �لطريق �مل������وؤدي �إىل �مل�رضح ويف هذ� 

�لرو�ق توجد �حلج������ارة �لكرمية و�حلجارة 
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�لثمينة �لتي تعلوها �ملجوهر�ت �مل�س������نوعة 

�سافة  من قبل �حلرفيني �ل�سوريني �ملهرة، باالإ

�إىل �ملن�سوجات �حلريرية �لقادمة من �ل�رضق 

�ل�سوري و�مل�س������نوعات �لزجاجية �لفينيقية 

و�ل�س������جاد �ل�سويف �لقادم من �سورية وتركيا 

وخا�سة مدينة ميليت.

هنا �أ�رضع ماركو�س يف �مل�س������ري للو�س������ول 

�إىل �لبازيلي������ك وهو مبن������ى �ملحكمة ومركز 

�أع�س������اء  م�ست�س������اريه �ملدين������ة، وكونه �أحد 

�ملجل�������س، وم������ن نبالء �ملدين������ة لذلك تطلب 

مر �خ������رت�ق �لف������وروم )�ل�س������وق �لعامة(  �الأ

�لقدمي، وهو مركز �ملدينة منذ تاأ�سي�س������ها يف 

�لعهد �لفينيقي �لذي مر عليه �أكرث من �سبعة 

قرون. وكان ماركو�س كغريه من �سكان �ملدينة 

ي�س������عرون بالفخر و�العتز�ز يف هذ� �مليد�ن 

وهم ي�ساهدون ملياً وبتاأمل �ملعابد �ملنت�سبة 

على �جله������ة �لغربية من �ل�س������احة. فهناك 

آلهة  تنت�س������ب �ملعابد �لرخامية �ملكر�سة �إىل �

�س������الف ومتاثيلهم فوق �ل������دكات �ملرتفعة  �الأ

له هري�قليو�س  له باخو�س و�الإ و�لتي تذكر باالإ

لهة �لفينيقية ملكارت  �لتي متخ�ست عن �الآ

و�س������ادر�با ومن ثم متاثلت معها. ومن بينها 

أي�س������اً معبد روما و�أغ�س������ط�س؛ ومما يلفت  �

�لنظ������ر يف هذ� �ملعبد �لده�س������ة �لتي يرتكها 

أم غ������ريه ويولد عنده  عند �مل������رء باحثاً كان �

عمدة �ل�س������خمة ومتثال  �نطباعاً بفخامة �الأ

و�ئل  باطرة �الأ �ملعبودة روما وكذلك متاثيل �الأ

مثل �أغ�س������ط�س وتيبري وكلود، و�إىل �أقربائهم 

وذويهم.

وهذه �لتماثيل �جلال�س������ة ب�سكل منت�سب 

ردي������ة  باالأ مك�س������وة  جميعه������ا  برتبيع������ه  أو  �

�لف�سفا�سة، وق�سم منها �نت�سب على ركائز 

يدي  رجل و�الأ خ�سبية، وتبقى فقط �أقد�م �الأ

و�لروؤو�س هي �لوحيدة �لتي نحتت و�س������قلت 

غريقي. و�سذبت من �لرخام �الإ

وم������ن ب������ني ه������ذه �لتماثيل جن������د متثال 

�س������يفرييو�س وعائلته  مرب�طور �سبتيمو�س  �الإ

أو  �لتي جتمعت يف �حللبة ن�س������ف �لد�ئرية، �

يف �ملجل�س �ملهياأ على �سكل مقام يزين مركز 

مر لف������ت �نتباه ماركو�س  �ل�س������احة. وهذ� �الأ

حيث �أعاره �الهتمام ووقف ملياً وهو ينظر 

�إليه، وهذ� ما يطرح �لت�س������اوؤل فيما �إذ� كان 

ه������ذ� �لرجل هو �أحد عمومته �أو قريب لهذ� 

�ل�س������خ�س �مل�سهور من قبيلة �س������بتيما �لتي 

ألقاها  ينتمي �إليها �أجد�ده؟ وبنظرة ب�سيطة �

على �ل�ساحة �لفارغة با�سرت�سال �أخذ يحدق 

�سغر  خ �الأ يف متثال �لطفل �ل�س������غري جيتا �الأ

مرب�طور كر�كال و�لذي قتل وهو يف ح�سن  لالإ

مرية جوليا دومنا وبني ذر�عيها وذلك  �أمه �الأ

أبيهم. أثر قتل � على �
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ومنذ ذل������ك �لوقت وفوق �أ�س������غر متثال 

وج������دث كتاب������ة تذكارية على �������رضف �لقتيل 

أنها  �ل�س������حية لتكر�س ه������ذه �ملنا�س������بة، �إال �

�س������وهت قلياًل يف فرتة الحقه. كما جتد مثل 

هذه �لتماثيل يف كامل �أحياء �ملدينة وكذلك 

مرب�طورية ومدنها، ومل  على كامل �أر��سي �الإ

تبخل ومتل من كرثة هذه �لتماثيل.

مر يف عر�س �لتماثيل على  مل يقت�������رض �الأ

باط������رة و�أ�رضهم و�إنا كثري�ً ما يقف �ملرء  �الأ

�أمام متاثيل �ل�سيوخ و�لقنا�سل و�ل�سخ�سيات 

�ملرموقة وذوي �ملر�كز �لعليا يف �لدولة مثل 

حكام �لواليات. وجميع هذه �ل�سخ�س������يات 

كان������ت تعرف من خالل �لكتابات �ملنقو�س������ة 

على �لركائز �لتي ت�سري �إىل عبار�ت �لتفخيم 

و�لك������رم و�ل�س������خاء �ملق������دم من قب������ل هذه 

�ل�سخ�سيات يف �لعديد من �ملنا�سبات.

و�أخ������ري�ً و�س������ل ماركو�������س �إىل �ملجل�������س 

)�لك������وري( و�ملعروف من خالل و�جهته �لتي 

ت�سبه و�جهة معبد �س������وري. �أما من �لد�خل 

أو �لبهو �إىل ق�سمني  فقد ق�س������مت �ل�س������الة �

من خ������الل معرب مرك������زي يق������ود �إىل متثال 

مرب�ط������ور كر�كال �لذي ظهر على �س������كل  �الإ

عجوز فوق �سٍف من مقاعد �خل�سب �للوزي 

�ملزين و�ملطعم باملجوهر�ت.

وقد جل�س ماركو�س مت�س������در�ً �ملكان مع 

جمموعه �أع�س������اء �ملجل�������س )�لديكوريونال( 

�لذين جل�س������و� بالت������درج وح�س������ب �ملر�تب، 

وي�سكل هوؤالء �أي�ساً جمل�س �لق�ساء )�لكوري(. 

قدمية  وقد �س������فو� جميعاً ح�س������ب نظام �الأ

�ل�س������يوخ �لقد�م������ى �أوالً، ثم قدماء �س������يوخ 

�ملدينة )�لدوفري( ومن ثم �ملر�قبني �لقائمني 

و�ملكلفني باأعم������ال �ملدينة �خلدمية و�لعامة 

مو�ل  ويليه������م رجال �ملال �مل�س������وؤولون عن �الأ

ع�س������اء �لعاديني مثل  و�ل�رض�ئب ومن ثم �الأ

�أع�ساء جمل�س �ملدينة )�لديكوريون(.

وح�س������ب �ملعتاد يت������م يف ه������ذ� �ملجل�س 

معاجل������ة كامل ق�س������ايا �ملدين������ة و�ملجتمع. 

�سئلة �لتي تتعلق يف �سوؤون �ملدينة  فتطرح �الأ

ومبانيها �لعامة و�أعم������ال �مليناء و�لطرقات 

�سو�ق و�لقر�ر�ت  من و�ل�رضطة و�الأ �لعامة و�الأ

مرب�طور ومكاتب ��س������تعالمات  �ملتعلق������ة باالإ

مرب�طور وغريها. �الإ

لق������د كان ه������ذ� �الجتم������اع غ������ري عادياً 

وخمالف������اً للماألوف وذلك ب�س������بب �الحتفال 

مرب�ط������ور، لذلك تكون  بالعيد �ل�س������نوي لالإ

خرى �لتي  هذه �ملنا�س������بة مثل �ملنا�س������بات �الأ

مرب�طوري������ة يف �أعياد ميالد  حتتفل فيها �الإ

أو �لن�رض يف  مرب�طور �أو عيد �لتن�س������يب � �الإ

ع�ساء  �حلروب وهكذ�. لذلك �أخذ جميع �الأ

�أماكنه������م من �أجل �الحتفال ح�س������ب �لرغبة 
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و�ملي������ول وتوفر كامل �ملو��س������فات يف �لوقت 

�ل������ذي هيمن على �جلو �لع������ام وجود جوقة 

نا�سيد  �ملن�سدين وهم ين�سدون �لهتافات و�الأ

�مل�ستخدمة مثل: 

العي����ض  والرغي���دة-  الطويل���ة  احلي���اة 

املديد اإىل اأنطونني واأغ�شط�ض.

م���رية جولي���ا دومن���ا  تعي����ض ال�شي���دة الأ

حياة مديدة.

لهة. لهة ومقر الآ تعي�ض الآ

بع������د ذلك ينطلق �ملوك������ب بهيبة و�إجالل 

قدمية  ومنهجية دقيقة؛ فكٌل ي�سري ح�سب �الأ

وح�س������ب �العتبار�ت �لدقيق������ة وبكل جالل 

و�إكبار و�حرت�م بحيث يلتزم �جلميع بالتقليد 

�لق������دمي يف �مل�س������ري متوجه������ني �إىل �لفوروم 

�جلديد �لذي يعرف با�سم �لفوروم �ل�سفريي 

مرب�طور  أ �لعمل يف بنائه يف عهد �الإ �لذي بد�

�س������بتيمو�س �س������يفرييو�س ومت �النته������اء منه 

حديث������اً. ومن ثم مت تد�س������ني �لبناء من قبل 

�لربوقن�س������ل وحاك������م �لوالي������ة بالنيابة عن 

مرب�طور كر�كال. �الإ

هنا جند �لرخام �لر�ئع و�ملزين ذو �لبيا�س 

أو ذو  لو�ن � �ل������رب�ق �ملتباين و�ملتف������اوت يف �الأ

أو �ملتموج يف  أو �لرم������ادي � �لل������ون �لب�س������لي �

أو  خ�رض � �خلطوط �لب�س������لية و�ملع������روف باالأ

�الأخ�رض �مل�س������حوب. وجميع هذه �لعنا�رض 

أي�ساً  عمدة و�لتيجان �ملزينة � م�ستعملة يف �الأ

أو  ب������ورق �لزينة على �س������كل �س������نابل خمرمة �

روقة وقد مت ��ستري�دها  ب�س������كل �لزهور و�الأ

أوبيه يف بحر �إيجة. جميعاً من جزيرة �

و�أخري�ً جتمع �حل�س������د حميطاً يف �لدكة 

�لت������ي تقدمها درج تزييني جممل يقود بدوره 

أو �لهيكل �لذي تتو�سطه �ملق�سورة  �إىل �ملعبد �

حيث يعتلي هذه �ملق�سورة كاهن يعرف با�سم 

عر�ف معبد روما و�أغ�س������ط�س وهو ي�س������كب 

�رض�ب �ملاء �ملخلوط بالزيت. 

ويع������رف ه������ذ� �لتقلي������د با�س������م: )�إر�قة 

له������ة �لوثنية حيث يتم  �ل�������رض�ب( �إكر�ماً لالآ

�سكب �ل�رض�ب على �أج�سام �لثري�ن و�لرجال 

نا�س������يد �ملتعلقة  قوياء �لذين ين�س������دون �الأ �الأ

يف �لطقو�������س �ملتخ�س�س������ة و�إطالق �لهتاف 

�جلوهري و�خلطابات. ويف هذ� �لق�سم يتم 

عر�س �لتماثيل �ملخ�س�س������ة للعمالقة �لذين 

لهة �أمام و�جهة  كانو� ينا�س������لون من �أجل �الآ

مزينة بنف�س نظام �لتعميد يف �ملوقع.

ويف هذه �ملنا�س������بة �لتق������ى ماركو�س مع 

�سديق له يدعى كينتو�س �أفيديو�س كينتيانو�س 

�لذي يرتدي بدوره �جلبة �لف�سفا�سة، وهو 

قائد ع�سكري مبرتبة غوال�س �أي قائد كتيبة 

أو م������ا يو�زيه������ا. وبعد �النتهاء من �ملر��س������م  �

حاديث �لودية  �أخذ �ل�س������ديقان يتبادالن �الأ

أنه ق������ادم من مهمة  حيث ذكر ل������ه كينتو�س �
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ع�س������كرية �أجنزها من خالل جولة تفتي�سية 

على �ملر�كز �ملتقدمة �لتي تتمركز فيها قوى 

�مل�ساة حلماية خز�نات �ملياه و�لينابيع.

كم������ا ح�رض �الحتفال �لتج������ار �لقادمون 

مرب�طورية �إ�سافة �إىل  من خمتلف مناطق �الإ

جتار �لقو�فل �لقادم������ة من �أعماق �إفريقيا. 

أ�س������ماء جميع هوؤالء عند  وقد مت ت�س������جيل �

أبو�ب �ملدينة.  مركز �لغفر و�حلر��س عن������د �

حاديث  و�جلميع كان������و� يف حالة �لرثثرة و�الأ

�جلانبية بعد مر��سم �الحتفال.

وكما هي �لعادة فقد �جته �ل�سديقان �إىل 

�حلمامات �لعامة، وعند ذلك توجب عليهم 

�خرت�ق عدد من �ل�س������و�رع للو�سول يف بد�ية 

ألعاب �لق������وى )�جليمناز  م������ر �إىل ميد�ن � �الأ

أو �لبال�س������رت( �لذي ج������اء موقعة يف مو�جه  �

حمامات هادريان حيث يتو�جد �لريا�سيون 

مبا فيهم العبو �لق������وى، وبعد ذلك يدخلون 

�إىل �حلمامات �لكربى يف �ملدينة.

أ �لدخول �إىل �حلمامات ب�سالة خلع   يبد�

�ملالب�س وم������ن ثم �حلمام �لبارد �ملك�س������وف 

)�مل�س������بح( ويف �لو�سط توجد �ل�سالة �ملهيبة 

عمدة ذ�ت �للون  �ملركزية حيث تنت�س������ب �الأ

�لب�س������لي �الأخ�رض و�لتي يبلغ �رتفاعها دون 

�لتو�ب������ع 9م، وتعلوها �لقبة �ل�س������اهقة ذ�ت 

خ�������رض �ملذه������ب �لذي يربق  �لف�سيف�س������اء �الأ

ويلم������ع يف �لظل، وجتد هنا �لكل منهمك يف 

�حلركة ذهاباً و�إياباً وجتو�الً. بعد ذلك ياأتي 

�حلمام �ل�س������اخن باأق�سامه �ملتعددة؛ �حلمام 

�لفات������ر )�لتيبيد( ذو �جل������در�ن �ملزينة �لتي 

تقدم �أف�س������ل �لعرو�������س �لتزيينية �جلميلة 

ف�سل رو�ئع و�أعمال �لفن �ل�رضقي  كرتجمة الأ

غريق������ي. فت�س������اهد متث������ال مار�������س �إله  و�الإ

�حلرب منت�س������باً وم�س������لحاً، وكذلك متثال 

أبوللو �إله �ل�سم�س. �

وز�د �لبن������اء جماالً �للوحات �ملعرو�س������ة 

يف �حلم������ام �لرطب �ل�س������اخن )�لكلد�ريوم( 

وحمام �لتعرق �ل�ساخن )ليبيد�ريوم( و�حلار 

)ليكانيك������وم( وخا�س������ة تل������ك �للوحات �لتي 

أو �لتماثيل �لنحتية  عر�س������ت على �جلدر�ن �

ء و�ملالطفة وخا�سة  طر� �لتي تعطي حالوة �الإ

�لناعمة  و�لق�س������مات  �ملثمن������ة  �جلمالي������ات 

مرب�ط������ور هادريان.  نطونيو�������س ن������دمي �الإ الأ

عند �لدخول �إىل �حلمام �حلار قال ماركو�س 

ل�س������ديقه: �إن �أف�سل �سيء يقوم به �ملرء هنا 

حاديث و�ملناق�س������ة، بعد ذلك يتم  تب������ادل �الأ

�النتقال �إىل �س������الة �ملناق�سات لال�سرتخاء. 

وبعد برهة ق�سرية من �لوقت تذكر ماركو�س 

�أن هذ� �لي������وم هو يوم �الحتفال بعيد ميالد 

مرب�ط������ور لذلك قال ل�س������ديقه: يتوجب  �الإ

م������ر عدم �جللو�س كث������ري�ً حيث مت  علينا �الأ
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ع������الن عن قيام حفل فني يف �مل�رضح ومن  �الإ

ثم حفل �أخر يف �مل�رضح �لد�ئري �لذي خ�س�س 

ن يك������ون حلبة �مل�س������ارعات حيث يتو�جد  الأ

�ملت�س������ارعون )قالديات������ور( والعب������و �لقوى 

ألعاب قتالية فريدة  �لذين يقومون بتق������دمي �

من نوعها مثل �اللتحام و�ملجابهة وم�سارعة 

وقتال �حليو�نات �ملتوح�س������ة، وهذ� �لعر�س 

�لذي �سيتم �ليوم هو عر�س ��ستثنائي كما مت 

عالن عنه يف هذه �ملنا�سبة. �الإ

ومي������د�ن  �لد�ئ������ري  �مل�������رضح  �أن  ومب������ا 

�لفرو�س������ية متجاور�ن ويقعان خارج �ل�س������ور 

�ل�رضق������ي للمدينة وعلى �س������اطئ �لبحر يف 

منطقة تبع������د عن �مليناء قلي������اًل فقد �جتاز 

�ل�س������ديقان معبد جوبيتري دولي�سينو�س ذلك 

�مل������كان �ل������ذي يجتمع به �لتجار �ل�س������وريون 

آلهتهم.  حميط������ني يف �ملعبد �ملخ�س�������س �إىل �

بعد ذلك �لو�س������ول �إىل �لر�س������يف �ل�رضقي 

للميناء.

يف هذ� �ملكان جل�سو� يف مطعم وتناولو� 

وجبة �سمك مقلي مت ��سطياده طازجاً ب�سكل 

�رضيع مع قطعة من خبز �لقمح وبع�س حبات 

م������ن �لزيتون وقليل من خمر �لتا�س������و�س ذي 

�ملذ�ق �لعذب و�لذي يتميز بجودته �لعالية، 

نه قادم  أنو�ع خمر �لرتف الأ ويعترب نوع م������ن �

كرث �س������هرًة وجودًة من  م������ن �لنبيذ �لبلدي �الأ

أنو�ع  أن������و�ع �خلمور وقطف م������ن �أجود � بني �

�لعنب وجلب بعد �س������نعه بعناية �سديدة من 

مناطق �سمال بحر �إيجة. 

بعد ذلك �أخذ �لرجالن طريقهم م�رضورين 

يف متازجه������م و�نخر�طه������م يف هذ� �ملجتمع 

�لفاخر  وبلبا�س������هم  �جلماه������ريي �خللي������ط 

أماك������ن �لتز�حم  و�جلمي������ل. وكلما مرو� يف �

�س������و�ت �لرنانة للغتهم �لقادمة  ي�سمعون �الأ

من �أ�س������ول فينيقية من قرط������اج و�ملمزوجة 

غريقية و�مل�رضية و�للغات �مل�ستعملة من  باالإ

قبل �لبحارة و�لتجار، ولهذ� ي�سمعونهم وهم 

يتكلمون �للغة �لالتينية مع لهجة ذ�ت نرب�ت 

قوية، وهذه �لنرب�ت و�للهجات جتدها على 

مرب�طورية. كامل �أر��سي �الإ

�سو�ق كانو� يلقون  وخالل مرورهم يف �الأ

عج������اب و�ملالطفة على  نظ������ر�ت �لغزل و�الإ

�لفتيات و�لن�س������اء، تل������ك �لفتيات �جلذ�بات 

و�ملغريات وذو�ت �لت�رضيحات �جلميلة لل�سعر 

خا�س������ة بع������د �أن �رضحن �س������عورهن مبهارة 

فائقة، �إ�سافة �إىل �حللق �مل�سنوع من �حللي 

�ملتموج������ة و�لطويل������ة و�ملحيط������ة يف �لوجه. 

ك�س������اء�ت �جلميلة تظهرهن مبظهر  وهذه �الإ

جميل حي������ث �حللق �ملتم������وج �لطويل �لذي 

أي�س������اً، ويطلقن  يحيط يف وجوههن �لفائقة �

غمز�ت ونظر�ت غر�مية على �لرجال �لذين 

يو�جهونهن.
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وعلى �لر�س������يف �ل�رضقي �سفت �جلر�ر 

�لتي حتمل �أختام وب�س������مات �إنتاجهن وقد 

�س������فت هذه �جلر�ر بانتظار �س������حنها على 

أو�س������تيا  �إح������دى �ل�س������فن �ملتجهة �إىل مدينة �

ميناء روما �لرئي�س. وقد قالت �إحد�هن: �إن 

جر�ري هذه، ج������ر�ر �لزيت تده�س وتعجب 

كثري�ً، وقالت ذلك بفخر و�عتز�ز فرد عليها 

ماركو�������س قائ������اًل: �إنه مل ي�س������حن �إنتاجه �إىل 

�لعا�سمة مطلقاً.

و�أ�س������اف قائاًل: �إن �ل�سحن �إليها مل يكن 

�س������يئاً مهم������اً، ثم �ق������رتب منها وه������و يقول 

ب�سوت منخف�س: وذلك منذ �أن فقد �لو�يل 

�لع�س������كري بلوتيان هيبته وخفت �سالحياته 

مرب�طورية،  و�سلطاته لت�سبح بيد �ل�سلطة �الإ

أو�س������تيا  كما �أن جر�ره �أ�س������بحت تذهب �إىل �

حتت مر�قبة رجال �ملالية و�ل�رض�ئب.

وبع������د مغادرته������م �ملرف������اأ و�البتعاد عنه 

وعن م�ستودعات �لتجارة �لبحرية يجتازون 

حّي������اً ذ� فيالت، وق�س������ور�ً جميلة جد�ً تقع 

يف �س������احية �ملدينة �ل�رضقية على �ل�س������اطئ 

نفتياتر(،  للو�س������ول �إىل �مل�رضح �لد�ئري )�الأ

أنف�سهم د�خل  وهناك دخلو� �ملكان ووجدو� �

روقة �مل�سقفة و�ملغطاة بالكتابات �ملكر�سة  �الأ

آلهة �النتق������ام و�لعقاب نيمي�س.  على �رضف �

عند ذلك تقدم �لوقت حتى �أ�س������بح متاأخر�ً 

ومن ثم خيم �لظالم و�ل�س������كون على مقاعد 

�ملتفرجني.

بطال  �أ�س������بح �س������يد �ملوق������ف )�الأ وهنا 

�مل�سارعون �مل�سلحون بكر�بيج طويلة وطرية 

و�أدو�ت م�س������عبة و�س������يوف ملجابهة ومو�جهة 

�لنم������ور و�لدبب������ة و�لزر�ف������ات(. ويت�س������اءل 

�جلمهور بني بع�س������هم �لبع�������س باإحلاح عن 

ألقابهم، فكان  �ملت�سارعني وعن �س������فاتهم و�

جابة باأنهم �أبطال م�سهورون  لدى �لبع�س �الإ

�أن  �إال  ومعروف������ون عل������ى م�س������توى كب������ري، 

أ�سماوؤها �خلا�سة بها �أي�ساً. �حليو�نات لها �

لقد �أخذت �ملباريات يف �لتتابع و�لتعاقب 

أي�ساً تتم  ح�سب م�سار�تها، ويف هذه �ملنا�سبة �

عد�م على �ملتهمني بتقدميهم  عملية تنفيذ �الإ

�إىل �حليو�نات �ملتوح�سة، وهوؤالء يف هذه �ملرة 

ملان �ل�س������قر �لذين �أ�رضهم  هم جماعة من �الأ

أثناء حروبه �لع�سكرية يف  مرب�طور كر�كال � �الإ

منطق������ة �لد�نوب. وبع������د �أن مت �النتهاء من 

جميع �لتد�بري �الحرت�زية �أعطيت �إ�سارة بدء 

�لعرو�س. ويف �لنهاية كان �جلمهور مرتاحاً 

جد�ً ور��سٍ عن تل������ك �لعرو�س على �لرغم 

من عنفو�نيتها.

وبعد ��س������رت�حة ق�س������رية يذهب������ون �إىل 

ميد�ن �لفرو�س������ية )�لهيبودروم( حيث جتري 
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مباريات �س������باق �خليول و�لعربات. يف نهاية 

ن �سوف  �ملطاف قال ماركو�س ل�س������ديقه: �الآ

أ �لعمل يف كتابي �جلديد �لذي �س������وف  أب������د� �

¥µ

بي�ش املتو�ش���ط اإىل ال�رسق من مدينة طرابل�ش  ثرية حاليًا على �ش���اطىء البحر االأ تق���ع املدين���ة االأ  -1

عا�ش���مة ليبيا حاليًا مب�ش���افة 120كم. وجتاورها من الغرب مبا�رسة مدينة اخلم�ش احلديثة ومركز 

حمافظ���ة اأو �ش���عبية املرق���ب، وتبعد عنه���ا �رسقًا مدينة م�رساتة مب�ش���افة 200كم. بداأ الك�ش���ف عنها 

ثرية وترميمها، كما اأن  وابد االأ منذ اأكرث من قرن من الزمن، ومت الك�ش���ف عن الق�ش���م الكبري من االأ

ثرية مازالت م�شتمرة يف املدينة، وبني جماورًا للموقع متحف اأثري يعترب من اأجمل  احلفريات االأ

بي�ش املتو�شط. واأغنى متاحف منطقة حو�ش البحر االأ

الهوام�ش

يكون عنو�نه: )مدينتي لب������د� �لكربى؛ روما 

حتبك( و�س������وف �أ�س������عه بجد�رة يف �لفوروم 

�ل�سيفريي )�ل�سوق �لعامة �جلديد(.
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همِ �لكثيفة  أنا ��س������ت�رض�قياتمِ أننا قر� أُ �لغ������رُب قر�َءتَنا له ؟؟ ذل������ك � ه������ل يقر�

�سكالية �أحياناً..وبالتاأكيد �متثلنا لنتائجه ومتثلنا �لروؤى ووقعنا يف حميٍط  و�الإ

ن�ساين  بحاث.. ولكْن، ي�س������تمُر �حلو�ُر �الإ من �لت�س������اوؤالت و�الحتجاجات و�الأ

فمجيءُ �حلقمِ قَدٌر وروؤيا.. ن�ستمُر يف قر�ءة )�لكاتدر�ئية( و)�لقلعة �لرمادية( 

ملاين �لبافاري باأ�س������طورته وغياباته  يف ميالنو.. ن�س������تمر يف عبور �لريف �الأ

نا فيهم ؟؟ أُ ما ن�سهُدهُ بعيوننا.. فهل يقروؤون كلماتمِ ونقر�

قراءة �رشقية 

أوروبيةاأوروبيةأوروبية يف تكويناٍت 

باحثة يف الرتاث العربي )�شورية( 

 العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁

˜

❁
د. بغداد عبد املنعمد. بغداد عبد املنعم
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 الدخوُل اإىل ميونيخ.. بدون بوابات!

مل ت������رتْك هذه �ملدين������ُة �نطباعاٍت نهائية 

ود�مغة، �إنها يف قالٍب �أوروبٍي �سحيح ويبدو 

�أنه حمدود.. 

أنَّ  كلُّ ما فيه������ا حاٌد ومع������دين.. فيبدو �

�خلروَج م������ن �حل������روبمِ و�لنك�س������ات يجعُل 

ر�سمِ �لب�رضي و�ل�سناعي..  �لتاأ�سي�َس على �الأ

�ملعدني������ة  ������ا  همِ بندرتمِ ميوني������خ  ت�س������هُق 

ا �لقرميديةمِ �ملتو�لية..  همِ و�لنظامية.. و�سقوفمِ

َها �ملتو�ترة.. لي�س ثمَة تاأ�سيٌل �إال �إذ�  وحمالتمِ

أو بناء �ملدينة �لريا�سية  أبنيَة �لر�يخ � �عتربنا �

�سيئاً من عبٍق قريٍب..

�أغم�َس������ْت )ميوني������خ(  عيونَه������ا عن كلِّ 

مام يف خٍط م�ستقيٍم  �خللفيات و�سارْت �إىل �الأ

�س������اعٍد لكنه معدين نلحُظ بد�يتَه �لقريبة.. 

معامَل �ل�سيار�ت.. طرقاً م�ستقيمًة نظاميًة.. 

ريا�سة ودر�جاٍت عادية كثرية..

�أما ف�س������اء�ُت �ملدينةمِ �لريفية فتحتفُظ 

بق������وٍة بفلكل������ور مقاطع������ة )بافاري������ا( وبتلك 

�لق�س������ور �ملعلق������ة يف �لقمم �خل�������رض�ء مَع 

أًة ومل يظهرو�  َه������ا �لذي������ن �ختفو� فج������ا �أمر�ئمِ

ثانيًة!

اأبحاث عربية.. يف �شاحة مارينا!

أو  � �مل�س������تديرة  �لطاول������ة  �إىل  جل�س������نا 

)�لعر�س!( لنناق�س �أهمية �ملو�س������وعات �لتي 

أْن تخلَق ح������و�ر�ً حامياً وفعاالً يف جٍو  ميكُن �

�أوروبي.. كان �بن خل������دون بعامليته �لقدمية 

وبعروبته �لقدمية وبنق�س �لتعمق فيه عربياً 

ن مو�س������وعاً نوذجياً يف طروحاته  حتى �الآ

نَْت  أية و�لتاأ�سي�س������ية �لتي كوَّ �لنوعي������ة و�ملبد�

أو �ل�سو�سيولوجيا.. وخلقت )علم �الجتماع( �

 يف تاري������خ �لعل������م تتك������ُئ �لورق������اُت �إىل 

بع�سها، لي�س هناك علٌم عن�رضي �إنه ي�ستند 

�أوالً ث������م يتناثر..ينت������رث يف �لعق������ول �لقادمة 

ن�س������اين مثلما  ب�س������تى �لو�س������ائل �إنه حقه �الإ

أي�ساً. �أ�سالتُُه حقُه �

أنَّ مدين������ة ميونيخ مل تك������ن تنتظُر  يب������دو �

�أقو�الً عربية! وما حاجتها �إىل �أبحاٍث عربية 

أة و�ال�ست�رض�ق وتاريخ �لطب  يف �لرت�ث و�ملر�

وتاريخ �لريا�سيات.. فلم تكن ثمة ردود فعل 

�أو حتاور من �أي �س������ويٍة ح�سارية معقولة.. 

أ�سياء �أخرى.. جذبتهم �ملو�سيقا  ينتظرون منا �

�لفلكلوري������ة و�لرق�������س و�س������طحات يف �لفن 

أملانية بعد  �لت�سكيلي.. وحني حاورتني �سيدةٌ �

أة �لعربية »  ألقيُت مو�س������وعاً عن » �مل������ر� �أن �

ألقيته باللغة �لعربية وتلته ترجمٌة ق�س������رية  �

ملاني������ة.. مل تذكر هذه �ل�س������يدة �إال �أمرين  باالأ

أنَّ �س������وتي ولغت������ي يف �إلقاء �ملحا�رضة كان  � :

�س������جياً �إىل �لدرجة �لتي بكيت فيها �ل�سيدة! 

ثم �س������األتني كيف ما زلُت �أدعو �إىل �ل�سهادة 
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و�ال�ست�س������هاد ؟!.. وذلك بالرغم 

من �أين مل �أذكر مو�سوَع �ل�سهادة 

�إال لكونه �سفًة ح�سارية رفعْت 

أة وكربيائها يف كلِّ  ج������د�رةَ �مل������ر�

�لع������امل.. مل ي�س������ْل �إىل �ل�س������يدة 

ملانية من حو�ري  �إال مو�سيقا  �الأ

ُرهُ  �سوتي و�إال معنى متكرر تُ�َسدِّ

�إعالمهم ع������ن ظاهرة  و�س������ائُل 

أمل يت�سكُل يف  )�ال�ست�س������هادية(.. �

خر  أنَّ �الآ أم � خر.. � ن�سي لغٌة لالآ

م�س������فح بلغٍة م�س������بقة وبروؤو�س 

م�س������طلحاٍت طازجة �س������قلتها 

دو�ئُرهم وقنو�تُهم!!

كم يختلف من�سوُب �ل�سفات 

خاديد  ب������ني جغر�فية و�أخرى وذلك م������ن �الأ

�لت������ي ق������د يقع فيه������ا حو�ٌر م������ا ويذهب يف 

�لغيابات غري �ملجدية.. 

ن�سانية ال تتكرر فما  حقاً �إنَّ �لتجارب �الإ

من حلظٍة قادمة تطاب������ُق حلظًة ذهبت وما 

من �س������وٍء هو ذ�تُُه بعد قليل.. لكنَّ ديناميَة 

ن�س������اين �حلر تخلُق نف�س �حلقيقة  �لعقل �الإ

بد�عي������ة : عل������م �لعمر�ن �لب�������رضي.. علم  �الإ

�الجتم������اع.. �ل�سو�س������يولوجيا.. لغ������اٌت عدة 

وحقيقة و�حدة و�حلقيقة حرة دوماً! 

�ب������ن خل������دون كان و�عي������اً وحميطاً مبا 

يفعل وما يكت������ب وكان و�عياً لدوره ومهمته 

�حل�س������ارية �لعاملية و�لتي حاولن������ا �إلقاَءها 

عربي������اً فم������ا كان������ت كذلك يف تل������ك �ملدينة 

�ملعدنية �لتي طردْت �لكالم و�نحناء�تمِ �للغة 

و��ست�سلمْت للخطوط �مل�ستقيمة.. لكنَّ قانوناً 

�آخر يَُقيُِّم كلم������اتمِ �بن خلدون �خلالد�ت.؟. 

قانوَن مدينٍة تنحن������ي يف لغتها حتى �لنخاع 

أْن يقوَل لهذه �ملدينة تلك �ملقدمة  وهو يوؤثُر �

�خلالدة..

وعلى عر�������س �لطاولة �مل�س������تديرة كاأننا 

ر�س(.. كان �ملو�سوع  �أم�سكنا )�س������وجلان �الأ
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�لث������اين �ل������ذي �خرتن������اه مو�س������وعاً تعريفياً 

وحو�ري������اً.. حو�ر�ً يف �ملنطلق������ات �لتاريخية 

و�لنف�س������ية �لت������ي �نته������ْت �إىل و�س������ٍع معني 

أة �لعربية، ومن هذه �ملر�حل �حلو�رية  للم������ر�

أي�ساً �إمكانية ��س������تعادة �ملفاهيم �حل�سارية  �

أْن يُ�سكل نقاط �سوئية  و�لقيمية لها. حاول �

يف �ملناط������ق �لت������ي مل ترث �هتمام �مل�س������تغلني 

�لر�سميني �لوقورين بق�سايا �ملر�أة.

أي�ساً تعاين  أةُ يف �لغرب � هل ماز�لت �ملر�

م������ن غياب �أدو�تها �حل�س������ارية.. �إنَّ �لقفزةَ 

أة �لغربية ال  أة �لعربية و�ملر� �لن�س������بية بني �ملر�

خرية خارج هذه �مل�سكلة..  أنَّ �الأ يعني �

مل ي�س������تطْع هذ� �ملو�س������وع �إقامة �حلو�ر 

�ل������ذي من معانيه �لتب������ادل و�لندية و�لتطور 

أي�ساً.   و�لتعاي�س �

كان من مو�سوعات )�لطاولة �مل�ستديرة( 

:�ال�س������ت�رض�ق.. ح������ني يُذكر )�ال�س������ت�رض�ق( 

يتد�عى �لفر�غ �لتاأ�س������يلي �لعربي..يتد�عى 

�لغياب..نع������م ه������م موؤ�س�س������ون يف طريقتهم 

أم������ا لن������ا فتختلُف طريق������ُة �لفتح  وروؤ�هم..�

و�لتاأ�س������ي�س فيما هو لنا..تلك من �مل�سكالت 

�حل�س������ارية �ملتد�خلة يف �لتاريخ و�ل�سيا�سة 

و�لنتائج على �لو�قع.. 

و�إذن فه������ي �ملفاتي������ح للدخ������ول �لعميق 

و�لطويل �إىل كياننا �لفكري �لذي هو جزئية 

من �لوج������ود �لكلي فهو لي�س �إنتاجاً فكرياً– 

ح�سارياً طبيعياً..  ثمَّ كان �إدو�رد �سعيد..�إن 

أ�سهل ب�  ��ستيعاب ��س������ت�رض�ق )�إدو�رد �سعيد( �

أته برتجمته �جليدة  �إنكليزيته. قلُت : حني قر�

�إىل �لعربية �كت�س������فُت طريقَة تفكرٍي جديدة 

د�خل م�س������انع ومع������د�ت �للغ������ة �لعربية.. 

َح هذ� �ملو�س������وُع عن �ال�ست�رض�ق  وهكذ� ُطرمِ

و�ل������ذي رمى كثري�ً �إىل حماول������ة �لتحاور مع 

خر )�سانع هذه �مل�سكلة �حل�سارية(!  �الآ

على طاول������ة �ملحا�رضة يف �ملركز �لثقايف 

فكار عن  �لق������دمي يف ميونيخ تَلَْونَا تل������ك �الأ

�ال�س������ت�رض�ق مع ح�س������وٍر �أملاين �سعيف لي�س 

من ناحية �لعدد وح�س������ب ، ولكن من ناحية 

أنَّ هذه �ل�رضيحة  �لتلقي و�لت�س������اوؤل.. يب������دو �

مل������ان كانو� ينتظرون  �لعامة م������ن �ملتلقني �الأ

ترفيهاً عربياً من نوٍع �آخر.. 

أننا بدخول �لقرن �لو�حد و�لع�رضين  يبدو �

�أ�سحى �ال�ست�رض�ق بالن�س������بة لنا مهماً ن�سبًة 

�إىل هدٍف ح�ساري و�سيا�سي جديد يعنينا..

جتولنا يف �ساحةمِ )مارينا( �أح�س�سُت كاأنا 

خرجنا م������ن زنز�نة.. ثمَة فرقة مو�س������يقية 

�لة.. ثمَة �س������اي يف مقهى ب�سيط وجميل  جوَّ

أو �ل�ساحة �أو هذ� �لكورني�س  يتو�سط �ل�سوق �

غري �لبحري حيث يتم�سى �لنا�س ويت�سوقون 

ويت�سلون.
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ريٌف.. باأ�شطورِتِه البافارية 

ن�س������ان خ������ريٌ من �أن ميوت،  أْن يختفي �الإ �

أْن يغيب ه������و �لفعل �لذي يكمُن فيه حدُث  و�

�لعودة.. كم تتك������رُر هذه �حلكايُة يف �لعامل.. 

�لفر�عن������ُة حول������و� �لفك������رةَ �إىل عمارة.. يف 

هر�مات( حكاي������ُة �لالموت..  أ�س������طورة �الأ �(

حكايُة �لغياب فقط.. حكايُة �النتظار.. 

أم������ا هنا يف �لري������ف و�جلبال �ملمتدة يف  �

ف�س������اء ميونيخ فتلبثْت )حكايُة �خللود( يف 

ن�س������يج �لطبيعة وق�رٍض مني������ف بُني يف �أعلى 

أماَمُه �لبح������رية.. ما ز�لْت  �جلبل.. ت�س������جُد �

�حلكايُة �لبافارية تت������و�رُث �خللوَد وتعطيه 

مريُ من زمٍن بعيد وبقيْت  للطبيعة..ذهَب �الأ

�لطبيعة.. متى يعود ؟ لي�س������ْت جمرَد حكاية 

�إنها �لروؤيُة �لتي حكمْت �ملاَء و�لهو�ء و�أعطْت 

للق�رض و�لبحرية حزناً غريباً..! �ن�س������ممنا 

�إىل �لطبيعة كاأننا ن�سهُد �ل�سالة..

مري �ملختفي(   َعبَّدو� �إىل �لق�رض )ق�رض �الأ

طريقاً جبلياً ر�ئعاً يُ�سعُد �إليه بعربٍة جترها 

أربعُة خيول �سخمة وي�ستغرُق و�سولها �ساعًة  �

أو �أكرث.. ت�س������ريُ في������ه �لعربة و�س������ط �لغابة  �

�جلبلية �ملت�ساعدة حتى �لو�سول �إىل �لق�رض 

�خلايل..

من �حلكايات �ل�رضقية �لغريبة على هذ� 

�ملكان وجوُد م�س������جد كان ي�سلي به جماعٌة 

من �جلند �أو �خلدم �ملغاربة �لذين كانو� يف 

�رضة �حلاكمة يف بافاريا.. م�س������جٌد  خدمة �الأ

�سغري �إنا معتنى به على نحٍو فائق ومزدحم 

ن ال �أحد  وعلى نحو �رضقي �سعبي.. طبعاً �الآ

أي�س������اً م�سجٌد خاٍل.. خاٍل  ي�سلي فيه.. هو �

ذ�ن و�لدع������اء�ت �لتي جتعُل  متام������اً م������ن �الأ

لفية  للم������كان تل������َك �لر�ئحَة �مل�س������اجدية �الأ

يف �ملدنمِ �لعربيةمِ �لعتيق������ةمِ جد�ً.. خاٍل رغم 

باريق  زحمة �لرثيات و�لتحف و�لب�س������ط و�الأ

ألو�نمِ �لطبيعة معاً!  و�لو�سائد وكلِّ �

�حلقيقة �إنَّ �لدميقر�طي������ة �مللكية �لتي 

�س������محت ببناء هذ� �مل�سجد و�سمحْت للخدم 

بال�س������الة مل ت�س������تطْع �أن تقرر �س������بب غياب 

مري!  �الأ

�لبحريةُ رماديٌة منب�س������طُة �حلزن، وثمة 

مركٌب �س������غري ي�س������يُع و�س������َطَها.. �لطبيعُة 

ألو�ٍن متيُل  �لريفيُة �لبافارية يغطيها جربوُت �

�إىل �لقتامة.. �نعكا�س������اُت �ل�سم�س يف �رضقنا 

خمتلفة.. رمبا زو�يا �سقوط �ل�سوءمِ على �ملاء 

خمتلفة.. رمبا طبوغر�فيُة �لطبيعة خمتلفة.. 

هنا طبيعٌة ذ�هبٌة يف نفق..

�س������جاَر  )طبوغر�فيُة( �ل�رضق تب�س������ُط �الأ

ر�س..  ع�س������اَب و�ملي������اهَ خارَج �س������در �الأ و�الأ

بعي������د�ً عن �الختب������اء�تمِ و�لرماد.. ت�س������قُط 

�ل�س������م�ُس بك������رٍم وطفول������ة وح������ني تتاأه������ُب 
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ها  أًة.. ترتُك جماالتمِ للمغي������ب.. ال تغيُب فج������ا

�للونية �ملتبدلة و�ملتغرية حلظًة بعد حلظة.. 

ف������� بع������د )�لغ������رق �ل�سم�س������ي( يف �لظهرية 

تعطي �سم�ُس������نا �ل�رضقيُة �أ�سيلَها ف� �سفَقها ف� 

�سيلية لف�ساء�تمِ  ألو�نََها �الأ غ�سَقها.. تعطي �

ها.. حتمُل �لغيوُم �مل�ستندةُ  �ل�سماءمِ و�نعر�جاتمِ

فق �إيحاء�تمِ �سم�سها.. تتابُع معر�َسَها  �إىل �الأ

�مل�ستمَر و�ملختلف.. لوحاتُها �ل�سفقية بد�يًة 

من حمرٍة نارية ونهايًة ب������اأزرٍق فاحٍت.. فاحٍت 

أن������ه نهايُة دع������اء.. لوحاُت �لغ�س������ق حتمُل  كا

نفا�������س �إىل كلِّ �لطبيعة �ل�رضقية �ملندمغة  �الأ

ها وهم�ساتمِ �سنابٍل تو�سُك  ها وُغثاء�تمِ باأ�سو�تمِ

ر�س.. أيٍد تخلُد �إىل �الأ �أن تنام و�

)حكايُة �لغياب( قر�ٌر �إن�ساين يف مو�جهة 

ن�س������اُن  ر�س قرَر �الإ حتمية �ملوت.. يف كلِّ �الأ

������د�ً فكرةَ �مل������وت �إىل ال زمٍن بعد  غياب������اً ُمبعمِ

�لزمن.. 

أ�س������طورةُ  � �لبافارية..  �لغياب  أ�س������طورةُ  �

�خللود �لفرعونية.. حكايُة غياب �ل�س������م�س 

�ل�رضقية حكايٌة طويل������ة.. حتى هذ� �لغياب 

�ليوم������ي لي�س فجاً وال فجائياً.. �إنه بانور�ما 

مرب�طورةُ  �س������ماوية بل ف�سائية.. تن�سحُب �الإ

ها.. مبنتهى �لهدوء و�ل�س������رب لترتَك ت�ساوؤالتمِ

لت������رتَك جدلياٍت لعيونن������ا.. جدلياتمِ �لع�رضمِ 

.. منتهى  �س������يل.. ثم �ل�س������فقمِ و�لغ�س������قمِ و�الأ

�لغياب.. ثم عودة!!

غادرنا �جلبال �لبافارية.. كانت �رضقيتُنا 

ا  همِ أذ�ناتمِ ه������ا �ملتف������ردةَ و� أوقاتمِ �لعميق������ُة تل������ُد �

�لعربية �لت������ي عنونْت كلَّ زمٍن يومي ببعٍد ال 

نهائي.. ف�سائي.. وال غيابي.. 

رم���ُز  ه���ي  ال�شا�شع���ة  اخلط���وة  ه���ذه   

ميونيخ؟!

ميوني������خ يف �إط������اٍر �أوروبي كام������ل و�إنا 

حمدود.. 

�أج������ل هي كذلك حتى لو �س������نعْت متثاالً 

أبي�������سَ عالياً ج������د�ً بدون مالم������ح..! رجٌل  �

أو يرك�س فبد� كاأنه كائٌن من كوكٍب  مي�س������ي �

�آخر ال مينُح �إال �رتفاعاً و�س������ري�ً م�س������طرباً 

بال وجهة وال نظرة.. ي�س������ريُ بخطوٍة و��سعة 

فقط.. كاأنا حقيق������ُة �ملدينة �نتقلْت �إليه.. 

أبي�َس ومرتفعاً.. م�ستعجاًل جد�ً  م�س������قوالً و�

ينظُر يف �خَلو�ءمِ �لبعيد..

أو �لفني هو ُخال�س������ُة  �لتكويُن �ملعماري �

�جلمي������ع �لعامُة طبع������اً فكاأنَّ جميَع �س������كانمِ 

ميوني������خ دخلو� يف ه������ذ� �لتمث������ال ووحدو� 

ُو� خطوتَهم �إىل �أماٍم ما..!  ب�رَضهم وَكربَّ

أبي�������س ؟ ال �أدري.. قد يكون  ومل������اذ� هو �

كرث ��ستيعاباً  لو�ن �الأ بي�س �لذي هو كلُّ �الأ �الأ
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بعادمِ ه������ذ� �لرج������ل �لعجائبي..! م�س������يتُُه  الأ

حمققة متاماً لكنها هائمة وبلهاء.. 

هم  رمبا..�أقول رمبا كان رمُز ميونيخ �الأ

لي�������س يف عمارته������ا �إن������ا يف �س������يٍء �آخر.. 

وبالتاأكي������د لي�س يف قرميدها �ملتكرر كثري�ً.. 

هي مل تع������ْد تهت������م مبالحمها وبالتفا�س������يل 

وبالنمنمة.. هذه �خلطوة �ل�سا�سعة هي رمُز 

ميونيخ! 

نكليزية.. يف ميونيخ  احلديقة الإ

منب�سطاٌت و��س������عٌة من �أع�ساٍب خ�رض�ء 

جد�ً و�أع�س������اٍب �أقلَّ خ�������رضًة ودروٌب تر�بية 

ناعم������ٌة وحنونة تخرتُق هذه �ملنب�س������طات.. 

لي�������س هناك كثافة.. بع�ُس ر�كبي �لدر�جات 

طفال �ملدرو�سة مع مربني  وبع�ُس مو�كب �الأ

�أو مربيات.. �إوز�ٌت وبطاٌت و�دعات.. 

أ�س������و�ٌر خ�س������بيٌة و�طئة حت������وُط بع�َس  �

د�خ������ل  �ملائي������ة  أو  � �لع�س������بية  �مل�س������طحاتمِ 

�حلديق������ة.. لكنها تعطي �نطباعاً ريفياً �أكرث 

مما تعط������ي �نطباع )�حلديقة �ل�س������يدة( يف 

�سو�ر على  )�ملدينةمِ �ملدنية(! مل تتعود هذه �الأ

أ�سو�ٌر فقط..  �التكاء�تمِ و�جلل�س������ات.. هي �

لكني �أح�س�س������ُت بند�ئها يل كي �أجل�َس �إليها 

وز�ُت  و�أدخ������ُل يف �س������ورٍة كان يف خلفيتها �الإ

و�لبطاُت وع������املٌ هو �إىل �لريف �أقرب.. وهو 

أبعد  �إىل تد�عياتمِ باري�س �لع�س������بية �اليفلية �

أبعد.. �

�حلد�ئ������ُق �ملدني������ُة �ل�رضقي������ُة تو�جد�ٌت 

طفال و�لع�س������افري.. هناك  كثيفٌة للنا�سمِ و�الأ

عجقة تو�زي حر�رةَ �ل�سم�س.. ومهما كانت 

تكوينات �حلديقة بديعًة فاإنُه يغطيها �ملروُر 

قد�م  ن�ساين و�لرثثرةُ و�أ�سو�ُت �الأ و�جللو�ُس �الإ

و�ملاأك������والُت �لعدي������دة.. و�لبائعني �ملتجولني 

باأكالته������م �لب�س������يطة �للذيذة..ث������م ال مانع 

من �أن يرفع �أحُد �لبائعني �س������وَت �مل�س������جلة 

أم كلثوم( �سم�س  َع �لنا�َس �أجمعني �أغنية )� ليُ�سممِ

�سيل..! �سو�ًء �ساءو� �أن ي�سمعو� �أم ال..!  �الأ

هذ� �ملهرجاُن �حلد�ئق������ُي �ل�رضقُي ب� ال 

توجهه وب� تَوحده وبقبول عنا�رضه �لفو�سوية 

ببع�سها �لبع�س.. هذه �ملظاهرة هي �أقرُب 

�إىل �حلكاي������اتمِ �ل�رضقي������ة �ملتد�خل������ة وغريمِ 

�ملنتهية...

ط������ارْت حمامٌة من ُع�س������ها �مل�س������ائي.. 

مريُ  اٌت مع م�س������اٍء �رضقي بعيد.. و�سار �الأ َرفَّ

نحو �لق�������رض �لبعيد.. �س������وءٌ وحيٌد متوحٌد 

يدُل عليه..�للي������ُل �جلميُل ال ينتهي.. �لقمُر 

أَتَُر�ها  م������ريةُ تتابُع �حلكاي������ة.. � ������ل.. �الأ ال مَيَ

�حلكاية ؟ حكاي������ٌة �رضقية ال منتهية خرجْت 

على تر�باتمِ ميونيخ وزو�ياها �ملعدنية ؟؟

ميالنو.. عند من�سوب �جلنوب �لعوملي
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مل تكن ميالنو مدينًة �أوروبية متاماً ، كاأنا 

�سقياء.. ثُلٌة ال �رضعية..  �س������نَعتْها ثلٌة من �الأ

كاأنا تاريخيتُها �إ�س������افٌة �أل�سقْت �إل�ساقاً.. 

أزياوؤه������ا.. وكذل������ك كافتريياهاتها  وكذل������ك �

�لر�س������يفية �لتي ال توج������د قر�بٌة بينها وبني 

أو دم�س������ق.. وال حتى  أو بغد�د � مقاهي فيينا �

بينه������ا وبني مقاه������ي �ل�س������انزليزيه �لعابقة 

بب�س������اطةمِ منتهيات �جلمال �لتي ال تتاأتى �إال 

من جهوٍد ح�سارية متو��سلة.. 

نيقة �لتي يرتديها رجالُها  حتى �لبز�ت �الأ

أم������ر�ً خارج �ملاألوفات  �س������باحاً وظهر�ً بََدْت �

�لب�س������يطة و�حلازمة باآٍن معاً.. �س������يءٌ و�حٌد 

خل������ق طر�وًة م������ا لهذه �ملدينة ك�������رضْت حدةَ 

ها و�ل�س������الفَة �لالمتناهية لقبابمِ  ع�س������و�ئيتمِ

ليفات  كاتدر�ئيتها.. تلك كانت حماماتُها �الأ

ينترثن بكثافة و�س������الم و�طمئنان يف �س������احة 

�لكاتدر�ئية..

ح������ني دخلنا ميالن������و مل ندخلها من جهة 

�ل�رضق فما كنا قادم������ني من �ل�رضق ، بل كنا 

وروبي  ْمُل �الأ عائدي������ن من فيين������ا ، وكان �حلمِ

يف عيوننا م������ا ز�ل ثقياًل وموؤثر�ً..؟ �لدخوُل 

ن�سان وثقله ،  يف �ملدن �ل�سعبة يزيُد وجَد �الإ

مكانات للطبيعة وللحياة تلك  يعطيه تلك �الإ

�لتي مل ياألفها ومل يعرفها.. حني خرجنا بحملنا 

�ملدين �ل�س������عب ، كان يجب �أن ن�س������تلقي يف 

�سياَء �جلديدة  ��سرت�حٍة حمايدة و�أن نرتَك �الأ

تتم������دُد يف تهاومي �لذ�ك������رة.. قبل �أن ننطلَق 

مبا�رضًة �إىل ميالنو..

تعب������ريٌ )جنوب������ٌي( ما مينُح ه������ذه �ملدينَة 

������ُح  جزء�ً من هويتها ، وتعبريٌ من �لفقر يَُو�سِّ

ألو�نُه������ا  � ت������رت�وُح  ه������ا ،  ه������ا و�أطر�فمِ حميطاتمِ

لو�ن  �لغامق������ُة ما بني �لرم������ادي وُعتماتمِ �الأ

خرى.. و�سعْت يف وجهها بع�َس �مل�ساحيق  �الأ

وروبية.. لكْن ال يخذلَك �لتعبريُ �جلنوبي  �الأ

أو �إْن مل تبحث..  أبد�ً �إْن بحثَت عنه  � �

�س������ماُت �لال �سالبة و�لال جدية تتاأرجُح 

يف هو�ئها و�أر�سفتها.. 

�رضن������ا وكاأنن������ا مل ن�س������تطْع �النتم������اء بَْعد 

أبعادها ، فلي�س������ْت هي �ملدينُة  �إىل بُع������ٍد من �

�لنقي�س������ة ملدننا �لعربية ، ولي�س لها �أطياٌف 

م�رضقية.. يف م�س������احاتها �ملنفتحة ال تخفي 

أو ذلَك �ل�رض �لعميق..  ذلَك �لغمو�س �

حق������اً �إنَّ ميالن������و يف �س������مايل �إيطاليا ، 

لكنه������ا يف جنوبي �أوروبا ، وح�س������ب قو�نني 

�لع������امل �لعوملية يك������وُن ل� )�جلنوب( �س������ماُت 

�لدرجة �لثانية و�لثالثة.. وهكذ� فاإنَّ ميالنو  

طوَحتْ�َها )جنوبيتُها( يف مهباتمِ �لتعب.. 

الكاتدرائية و�شاحُة الكاتدرائية

عاليٌة ومدببة، فيها كثريٌ كثريٌ من �لزو�يا 

�حلادة، فيها كثريٌ كثريٌ من �لتماثيل �ل�سغرية 
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و�لكبرية..هك������ذ� حت������ت �ل�س������ماءمِ �لعالي������ة 

تعلو هذه �لقبة �ل�سا�س������عة ب������� نطها �ملعقد 

و�ملدبب.. وبلونها �لعاجي �ل�سلف..

ر�������سُ �لرخي������ُة �حلنون������ة  ������ا تل������َك �الأ أمَّ �

فتحت�س������ُن �لكاتدر�ئيَة �ملتعالية �ل�س������خمة 

أبعاد�ً �س������ماوية.. هذه �ل�ساحُة  وتَ�ُس������وُغ لها �

ها  ها ولعبمِ ها و�س������غبمِ ه������ا �لعذبة وبركمِ بحماماتمِ

وبائعيها ودكاكينها كان������ْت �ملعادُل �حلقيقي 

ن�س������اين للتماثيل �حلجرية �ملت�سلبة منذ  و�الإ

قرون يف و�جهات �لكاتدر�ئية..

 كان������ت بد�ياُت حزير�ن.. و�ل�س������م�ُس يف 

�ل�س������احة ت�سطُع بقوة مثلما ت�سطُع يف �رضقنا 

ر�س و��س������تندنا �إىل  متاماً.. جل�س������نا على �الأ

ج������د�ر �لكاتدر�ئي������ة.. عربي������ان يف ميالنو 

ر�ُس وميدهما ظٌل ظليل جلد�ٍر  يفرت�سان �الأ

عاٍل عاٍل للكني�سة �ملركزية.. �إنَّ ظلَّ �هلل يف 

�أي مكان هو �لظُل �حلنون وقد �أرخى رحمتَُه 

أَ�ْسلََمنا  نا و� �ل�ساملة وبرودتَه �لغالية على مكانمِ

غفاءة �لظهرية �لتي تعني خروَج يوٍم جديد  الإ

ن�س������اُن من �لقيلولةمِ  من ذ�تمِ �ليوم ، يخرُج �الإ

�إىل �أ�سيٍل وم�ساٍء رخٍي طازٍج لعله يوٌم جديد 

م.. طريقٌة �رضقية  يخرُج من رحممِ �لي������وم �الأ

لتنويع �لزمان.. لتنوي������عمِ �لطعوممِ و�لرو�ئح.. 

لتنويعمِ تنقالتمِ عر�سمِ �ل�س������م�س من ظهٍر �إىل 

ع�رٍض �إىل �أ�سيٍل ثم غ�سٍق ثم م�ساء..

ظٌل رخٌي حنون �سطَع من قلب �ملدينة.. 

أْن يرتجَل من �لذوؤ�بات  ياأبى حن������اُن �هلل �إال �

�حلادة �ملتعالية لقبة �لكاتدر�ئية ويتمدُد يف 

قلوبمِ نا�سهمِ �لالئذين باحلب حيثما ذهبو�.. 

حتققْت يف هذ� �ملكان 

نفا�س..  و�الأ �لظ������اللمِ  حري������ُة  )�حلرية( 

حريُة �لنوممِ على �لر�سيف د�خل حرممِ �هلل.. 

قلعٌة رمادية

لي�س������ْت قلع������ًة مرتفعة، ال ت�س������تويل على 

�إحدى �لتالت وال على قمٍة �سامقة.. تنب�سُط 

َعة يف من�سوبمِ تكوينات �ملدينة.. مبلٍل ودمِ

أنا ن�سو�ساً  حنَي دخلناها مل ن�س������عْد! قر�

عدي������دًة معلقة و�س������ور�ً.. ودخلن������ا ردهاٍت 

متو�لي������ة.. فثم������َة جد�ريات وبن������ادق عتيقة 

وُعد�تُها.. �س������يوٌف حزينة ال ت�سي باأية ق�سة 

ها على �لتقاعد  ها و�إحالتمِ �إال ق�س������ة �س������دئمِ

نا�س������يدها  فما عادْت هي هي.. وما عادْت الأ

وىل حناجٌر وال �أ�سد�ءٌ.. �الأ

رمبا ترتبُط �لذ�كرةُ �لب�رضيُة باإرٍث �آاليٍف 

بعي������د يعطيها دالالٍت م�س������تمرة للمرئيات.. 

ورمب������ا �رتبطْت �لذ�كرةُ �لعربية ب�علو �لقالع 

ها عن باقي �أجز�ء �ملدينة  وب� �أدر�جها  ومتايزمِ

�سطورية وب� �إيقاعمِ خيٍل �أدخلْت يف حميطات  �الأ

ها وحتى  �لذ�كرة �لب�رضية �سهيلَها وهمهماتمِ

ق�سائدها �لقدمية �لنا�سعة... 
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ي������ا له������ذه �لقلعة ك������م �أخرجْت �س������نابَل 

�لذ�كرة.. نذهُب �إىل قلعٍة فتختلُق لها �أدر�جاً 

ُجَها م������ن جنوبها  أ�س������اطرَي وخي������اًل.. تُخرمِ و�

�ملُتَْعب، ومن من�سوبها �ل�سهل، ومن رماديتها 

وعاديتها..

يف ميالنو جتل�ُس �لقلعُة وتركُن �إىل روتني 

�ملدينة.. نخرُج نخلُفَها ور�َءنا.. 

أْن ت�ستح�رَض ذ�تََك ُكلََها فاخرْج  أردَت � �إذ� �

أْن ت�ستح�رَض مدينتََك  أردَت � منها كلََها..  و�إذ� �

ُكلََه������ا فاخرْج منها كلََه������ا.. حنَي خرجنا من 

ها مل ن�س������تطْع �لدخوَل يف مدينٍة  )مدينتنا( ُكلمِ

�أخرى دخوالً تاماً، لكنَّ مدينتنا جل�سْت على 

عر�������سمِ �لذ�كرة..ذ�كرةمِ �لرو�ئ������ح و�حلجارةمِ 

نَْت قر�َءتَها �خلا�سة. در�ج.. وكوَّ و�الأ

¥µ
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ول من حيث زمن �ل�س������دور ه������و »�لرتبية و�لثقاف������ة �لعربية �  كتاب������ي �الأ

وىل للهجرة«. �سالمية يف �ل�سام و�جلزيرة يف �لقرون �لثالثة �الأ �الإ

هذ� �لكتاب هو ن�س �لر�س������الة �لتي �أهلتني للح�سول على دكتور�ه �لدولة 

جماع،  من جامعة ليون �لثانية بفرن�س������ا ع������ام 1978، بدرجة م�رضف جد�ً باالإ

�سلية �لتي ُكتب  �س������افة �إىل منحة لطباعته باللغة �لفرن�سية، وهي �للغة �الأ باالإ

بها. وقد �س������در �لكتاب بالفرن�س������ية عام 1981، عن ما كان ي�س������مى �ملعهد 

الرتبية يف تاريخ دم�شق

اكرشاكرشاكر شالبن ع�شالبن ع�

اأ�شتاذة يف كليات الرتبية العربية )�شورية(.

العمل الفني: الفنان  زهري ح�شيب

❁

˜

❁
ملكــــــة �ملكــــــة �أبيـــــ�ضبيـــــ�ض
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�لفرن�سي للدر��سات �لعربية بدم�سق، وي�سمى 

دنى. حالياً �ملعهد �لفرن�سي لل�رضق �الأ

على �أين ��ستبقت ذلك، وترجمت �لر�سالة 

�إىل �لعربي������ة ف������ور �نتهائي من مناق�س������تها، 

ودفعته������ا �إىل د�ر �لعلم للمالي������ني ببريوت، 

ف�سدر �لكتاب بالعربية عام 1980. وهكذ� 

ن على ربع قرن،  فاإن عمر �لكت������اب يزيد �الآ

أّلفت بعده �لكثري، ولكنه ال يز�ل يحتل  وق������د �

وىل يف نف�سي. �ملكانة �الأ

لقد ب������د�أ م�رضوع �لكتاب حني ح�س������لت 

عل������ى �ملاج�س������تري يف �لرتبية م������ن �جلامعة 

مريكية يف بريوت، وقررت �الخت�س������ا�س  �الأ

�س������المية.  يف تاري������خ �لرتبي������ة �لعربي������ة � �الإ

خ�������س،  وكان �هتمام������ي ين�س������ب، عل������ى �الأ

�س������المية يف بالد  على �لرتبي������ة �لعربية � �الإ

�ل�س������ام، و�أعالمها، ومناهجها، وطر�ئقها... 

وباخت�سار، على ن�سوء نظام �لرتبية �لعربية 

�سالمية، ذلك �لنظام �لذي حّول �لثقافة  � �الإ

يف ه������ذه �ملنطقة من �ل�رضياني������ة � �ليونانية، 

�سافة طبعاً �إىل  �سالمية، باالإ �إىل �لعربية � �الإ

عو�مل �أخرى، مثل �لقر�ر �ل�سيا�س������ي �لذي 

�تخذه �خلليفة عبد �مللك بن مرو�ن بتعريب 

أه خالد بن  �لدو�وي������ن، و�الهتمام �لذي ب������د�

يزي������د بتعريب �لعلوم �لقدمية، و��س������تمر يف 

�لعهود �لتالية.

لقد قادين �ل�س������وؤ�ل و�لبحث حينئذ �إىل 

�ملعهد �لفرن�س������ي للدر��س������ات �لعربية، حيث 

عرف������ت �أن مديره �ل�س������ابق �لدكت������ور نيكيتا 

�إيلي�س������يف متخ�س�������س يف تاري������خ �مل�������رضق 

أنه ياأتي  �س������المي يف �لع�رض �لو�س������يط، و� �الإ

أ�ستاذ�ً ز�ئر�ً جلامعتها مرتني يف  �إىل دم�سق �

�لعام. فالتقيت ب������ه يف عام 1972 و�رضحت 

ل������ه �هتمام������ي. فاق������رتح علّي �لرج������وع �إىل 

خمطوط »تاريخ مدينة دم�سق« البن ع�ساكر 

)ت 571ه�/ 1176م(، �لذي ي�سم معلومات 

وفرية ح������ول هذه �لف������رتة؛ وتف�س������ل بقبول 

�رض�ف على ر�سالة �أعّدها يف هذ� �ملو�سوع  �الإ

للح�س������ول على �لدكتور�ه من �جلامعة �لتي 

يعمل فيها.

كان �ملخطوط �ل������ذي يقع يف 17 جملدة 

و16 �ألف �س������فحة من �ل�سفحات �ل�سفر�ء 

�لقدمية �لكبرية يُحفظ يف �ملكتبة �لظاهرية 

بدم�سق، د�خل �ل�سوق �لقدمي، بجو�ر �جلامع 

م������وي، ومل يكن حمقق������اً ومطبوعاً منه �إال  �الأ

وىل. �أما �لباقي ف������كان مايز�ل  �ملجل������دة �الأ

خمطوط������اً يف ن�س������ختني خمتلفتني من حيث 

أيام  أتردد يف � �لتاريخ و�خلط. مم������ا جعلني �

فر�غي على �ملكتبة �لظاهرية ثالث �سنو�ت 

كاملة، لقر�ءة �ملخطوط، وت�سجيل �ملعطيات 

�ملفي������دة يف �لبحث. فكن������ت �أغادر �ملنزل يف 
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مع  �سباحاً  �لثامنة 

�أور�قي و�س������طريتي 

�ل�س������اي  وفنج������ان 

و�أعمل  �ل�س������اخن، 

�إغالق  موعد  حتى 

�ملكتبة يف �مل�س������اء. 

�لف������رتة  وه������ذه 

�مل�س������ائية ه������ي كل 

م������ا كان يبقى لدّي 

�ملن������زيل،  لعمل������ي 

�������رضة،  �الأ ورعاي������ة 

حما�رض�تي  و�إعد�د 

ين كنت قد بد�أت �لتدري�س يف  �جلامعي������ة، الأ

�جلامعة بعد ح�سويل على �ملاج�ستري.. �أ�سف 

�إىل ذلك �أن حرب ت�رضين 1973 وقعت خالل 

�سلية  تلك �لفرتة، وجرى نقل �ملخطوطات �الأ

أثناءها �إىل  �إىل م������كان �أمني، فكنت �أ�س������طر �

مغادرة �ملنزل بالرغ������م من �لغار�ت، و�لعمل 

أة للمخطوط������ات، مل يكن  على �س������ور جمت������ز�

طالق. �لتعامل معها �سهاًل على �الإ

وىل �لتي و�جهتها  هذه هي �ل�س������عوبة �الأ

أينا � فماذ� عن  وهي �س������عوبة مادية � كم������ا ر�

خرى؟ �ل�سعوبات �الأ

هناك �س������عوبات تتعل������ق بتحديد مكان 

�لدر��سة وزمانها ومو�سوعها لكي �أمتكن من 

جمع �ملعلومات �لالزمة.

ففي �س������بيل حتديد �ملكان، من �ملعروف 

�سالمية، كانت ماتز�ل  �أن �لدولة �لعربية � �الإ

يف مرحلة تو�سع، ومل تكن هناك حدود دقيقة 

تف�س������ل بني بلد و�آخر. و�أما �لواليات فكان 

حيان بالعو��س������م:  يرم������ز �إليها يف معظم �الأ

�إلخ.  دم�س������ق، �لب�رضة، �لكوفة، �ملدين������ة... 

طار �جلغر�يف  لذلك ��س������تندت يف حتديد �الإ

للدر��سة �إىل �ملفهوم �ل�سائد يف »تاريخ مدينة 

أنه  دم�س������ق« حول نو�حي هذه �ملدينة، وتبني �

ي�س������م �حلدود �ملعروفة قدمياً لبالد �ل�سام، 

م������ن بال�������س �إىل �لعري�س طوالً، وم������ن جبلَْي 

ط������يء �إىل بحر �لروم عر�س������اً، كما ي�س������م 

منطقة �جلزيرة �لتي توؤلف �لق�س������م �لعلوي 

من بالد م������ا بني �لنهري������ن، ومنطقة �لثغور 
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�ل�س������مالية �لتي جت������اوزت جبال طورو�س يف 

وقات، ودومة �جلندل يف �س������مال  بع�������س �الأ

�جلزيرة �لعربية.

طار �لزمني فمن �لطبيعي �أن يبد�أ  �أما �الإ

�سالمي. ور�أيت �إيقافه  مع �لفتح �لعربي � �الإ

همية  عن������د بد�ية �لقرن �لر�ب������ع �لهجري، الأ

أ�س�س �لرتبية � �لعربية  هذه �لفرتة يف و�س������ع �

�س������المية، ونق�������س �ملعلوم������ات حولها يف  �الإ

�لكتب �ملتد�ولة يف هذ� �ملجال. وقد توقفُت 

ن������ه يفتتح عهد  عند بد�ي������ة �لقرن �لر�بع الأ

�لتجزئة يف �ل�س������ام على �ل�سعيد �ل�سيا�سي 

ويدخل متغري�ت تتطلب در��سة م�ستقلة.

ويف �س������بيل حتدي������د �ملو�س������وع، �أخذت 

�سالمية مل  باحل�س������بان �أن �لثقافة �لعربية �الإ

يكن مبقدورها �أن تنتج خالل �لقرون �لثالثة 

وىل نظاماً للتعليم ي�سم موؤ�س�سات تربوية  �الأ

خبار  متميزة حمددة. ذلك �أن �ل�س������و�هد و�الأ

�لتي يقدمها �ملرجع فيما يتعلق بهذه �لفرتة، 

ال ميكن �أن تكت�س������ب �أهمي������ة علمية، �إال �إذ� 

نظرن������ا �إىل �لرتبي������ة مبفه������وم مو�س������ع يقول 

�إن �لرتبي������ة هي جميع �لو�س������ائل �لتي تنقل 

فر�د. ويعني ذلك �أن  �لنماذج �لثقافية �إىل �الأ

�لدر��س������ة يف تاريخ �لرتبية يجب �أال تقت�رض 

على �ملوؤ�س�س������ات �ملدر�س������ية، بل �إن عليها �أن 

همية نف�س������ها جلمي������ع �لظروف  تعط������ي �الأ

�لتي يتم فيها �الت�س������ال بني �لفرد وحميطه، 

�س������و�ق و�لقو�فل �لتجارية  كاالجتماعات و�الأ

و�حلم������الت �لع�س������كرية وغريه������ا، وجلميع 

أ�سكال �الت�سال كالرو�ية و�لوعظ و�ملذ�كرة  �

�ملالحظات،  وت�سجيل  و�لر�سائل،  و�ملناظرة، 

وغريه������ا. كما يج������ب �أن تفح�������س �لنماذج 

أك�س������بت تربي������ة ما طابعه������ا �خلا�س،  �لتي �

و�لت�س������ور�ت �لت������ي كونتها جماع������ة ما عن 

�لكون و�حلياة و�لدين و�ل�سيا�سة وغريها من 

�ملو�س������وعات �لتي ته������م �جلماعات �لب�رضية 

يف جميع �لع�سور. وهذه �ملعلومات متو�فرة 

�إىل ح������د بعيد يف كتب �لرت�جم، ومنها تاريخ 

مدينة دم�سق البن ع�ساكر. ورمبا كان تاريخ 

�بن ع�ساكر من �أهم هذه �لكتب.

هنا ن�سل �إىل �ل�سعوبة �ملت�سلة باختيار 

طريقة �لبحث.

فق������د �ت�س������مت �لدر��س������ات �لتاريخية � 

يف �ملا�س������ي � باالعتماد عل������ى �لرو�ية؛ تلك 

أنها ذ�تية تتاأثر  �لطريقة �لتي يوؤخ������ذ عليها �

ب�سخ�س �لر�وي، و�نتماء�ته ووالء�ته، ومدى 

حد�ث وبع������ده عنها..�إلخ. على  قربه من �الأ

�أن �ملوؤرخني �ملعا�رضين حققو� تقدماً ُمر�سياً 

يف تطبيق �لطر�ئق �لكمية �لتي ي�ستعني بها 

علماء �الجتماع بغية معاجلة �لكمية �لكبرية 

من �ملعلومات �لتي ي�ستخدمونها يف بحوثهم 
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و�إ�س������فاء قدر من �ملو�س������وعية عليها. وقد  

ظهرت حماوالت لتطبي������ق هذه �لطر�ئق يف 

�س������المية. لذلك عملُت على  �لدر��س������ات �الإ

تكييف ه������ذه �لطر�ئ������ق مع �مل������ادة �لغزيرة 

�لتي يحفل بها مرجعي، وكانت تلك �أ�س������عب 

�س������اأتوقف  �خلطو�ت و�أكرثها عطاء، لذلك 

عندها بع�س �ل�سيء.

ذلك �أن هذ� �ملرجع �ل�س������خم �لذي يقع 

يف نطاق �أدب �لرت�جم، ي�سم �أكرث من خم�سة 

�آالف َعلَ������م ينتمون �إىل معظم ميادين �حلياة 

�لثقافية، وي�ستملون على من ��ستقر يف �ل�سام 

وعا�س فيها، ولن�سمهم »�أهل �ل�سام«، ومن مّر 

أو دّر�س، ولن�سمهم »زو�ر �ل�سام«.  بها فدر�س �

أولئ������ك تختلف من حيث  وترجمات هوؤالء و�

�لطول و�ملحتوى. لذلك حر�س������ت على و�سع 

دليل جلمع �ملعلومات ي�س������تمل على �لبيانات 

عالم  أو �ملعلومات �خلا�س������ة باالأ �سا�س������ية � �الأ

و�لتي ت�س������اعد على ت�س������نيفهم، و�ملعلومات 

�لعامة ذ�ت �لعالقة باجلو�نب �لرتبوية.

وت�ستمل �ملعلومات �خلا�سة على:

أو  �ال�س������م و�ل�س������هرة، �النتم������اء �لقومي �

�لقبلي، �ل�س������لة بالر�س������ول )�������س(، �النتماء 

أو �ملهنة، �لعالقة بال�س������ام  �جلغر�يف، �لعمل �

أ�س������لوبها، مكانها،  �أو �جلزي������رة، �لدر��س������ة )�

�لرحلة(، �ملعلمون �لذي در�س عليهم و�لطلبة 

�لذين دّر�س������هم، مو�د �لدر��س������ة، �لن�س������اط 

نتاج �لرتبوي، �ملذهب و�ملعتقد، �ل�سفات  و�الإ

�لتي ذكرت عنه ومن ذكره������ا، تاريخ �لوفاة 

وتاريخ �لوالدة )يف حال وجودهما(.

�أما �ملعلومات �لعامة فت�ستمل على:

أه������د�ف �لتعليم � �أهمي������ة �لعلم � متويل  �

�لتعلي������م � �ملو�د �لدر��س������ية � �لقيم و�لقو�عد 

�خللقية � �أماكن �لتعليم )�ملد�ر�س، �مل�ساجد، 

حو�ني������ت  �لبي������وت،  �لق�س������ور،  �ملكتب������ات، 

�لوّر�قني...( � طر�ئ������ق �لتعليم و�لكتب �لتي 

ت�س������تخدم فيه������ا � مر�ك������ز �لثقاف������ة �لعربية 

�س������المية � �مل�س������كالت و�لق�س������ايا �لتي  � �الإ

ت�س������غل رج������ال �لفكر � �الجتاه������ات �لدينية 

و�لفل�سفية.

على هدي ه������ذ� �لدليل، قم������ت بقر�ءة 

�ملرج������ع و�س������جلت �ملعطيات عل������ى بطاقات 

عادية �أوالً، ثم رتب������ت �لرت�جم ترتيباً زمنياً 

�س������خا�س �لذين عا�سو� وعملو� يف  )بعزل �الأ

وىل قرن������اً بعد قرن(. ومل  �لق������رون �لثالثة �الأ

أك������رث �لرت�جم ال تذكر  ن � يكن ذلك �س������هاًل الأ

أو وفاته؛ مما جعلني  تاريخ والدة �ل�س������خ�س �

أ�س������تعني مبعاج������م �أخرى قدمي������ة وحديثة،  �

حو�ل �ل�س������لبية، كنت ��سطر لتقدير  ويف �الأ

أ�سخا�س �آخرين  �لزمن باال�س������تناد �إىل حياة �

أو كان على �سلة  كانو� على �سلة بهذ� �لَعلَم، �

بهم.
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ولدى �النتهاء من هذ� �لعمل ��س������تطعت 

�إج������ر�ء ترتي������ب هجائ������ي زمن������ي يف �لوقت 

نف�س������ه يح�رض �لذين ينتمون لقرن و�حد يف 

�سندوق خا�س، ويرتبهم هجائياً �سمن نف�س 

�ل�سندوق.

وىل،  وبعد عزل �أعالم �لقرون �لثالثة �الأ

�أ�سبح من �ملمكن �إجر�ء ت�سنيف للمعلومات 

�ل������و�ردة يف تر�جمهم يف������رد كل عن�رض على 

ح������د �جلد�ول مقتطف  حدة. وهذ� مثال الأ

)من �س68-69 من �لكتاب(.

يف ه������ذه �ملرحل������ة �نتقل������ت �إىل ع������الج 

�ملعلومات. وقد مت ذلك بح�سب طبيعة هذه 

�ملعلوم������ات. فمنها ما عولج كيفياً، ومنها ما 

عولج كمياً.

و�لعنا�������رض �لتي عوجلت كيفياً، �أي بنقل 

�ملعلوم������ات �لو�ردة يف �ملرج������ع هي: �أهد�ف 

�لرتبية � مر�ح������ل �لتعليم � �لتعليم �البتد�ئي 

� �لتعلي������م �لعايل � مو�د �لدر��س������ة. و�لعنا�رض 

�لتي عوجلت كمياً هي: 

هل �ل�سام: �النتماء �جلغر�يف  بالن�سبة الأ

� �النتم������اء �لقومي و�لقبلي � �ملهنة � �جلن�س � 

مو�سوع �لدر��س������ة ومكانها � فئات �ملعلمني � 

�لرحلة يف طلب �لعلم.

�النتم������اء  �ل�س������ام:  لز�ئ������ري  بالن�س������بة 

�جلغر�يف، دو�فع �لزي������ارة، �لرحلة يف طلب 

�لعلم.

أنني ��س������طررت للقيام  وجدي������ر بالذكر �

ن ��س������تخد�م  باملعاجل������ة �لكمي������ة يدوي������اً الأ

آنذ�ك.  �حلا�س������وب مل يكن منت�رض�ً يف دم�سق �

وق������د ت�س������منت ه������ذه �ملعاجلة و�س������ع 37 

جدوالً �إح�س������ائياً، و22 ر�سماً بيانياً باأ�سكال 

خمتلفة، وت�سع خر�ئط لدم�سق و�ل�سام و�لعامل 

�سالمي يف ذلك �لع�رض. �الإ

ن لذكر بع�س �ل�س������و�هد  و�س������اأتوقف �الآ

مثلة �مل�ستقاة من �بن ع�ساكر: و�الأ

فيما يتعلق بتعليم �لكتابة، عمد �مل�سلمون 

أبنائهم  بعد فتح �ل�س������ام مبا�رضة �إىل �إر�س������ال �

لتعلم �لكتابة يف �لكتاتيب �لقائمة و�لتي كان 

يديره������ا �ملعلمون �لن�س������ارى، على ما يبدو، 

آنية. وذلك قبل �فتتاح �لكتاتيب �لقر�

ج������اء يف ترجمة �أدهم بن حمرز: �إين �أول 

�سالم بحم�س، و�أول مولود فر�س  مولود يف �الإ

ف يختلف بها  له بها، و�أول مولود رئي يف َكتمِ

تاب. أتعلم �لكمِ �إىل �لُكّتاب، �

ويف ترجم������ة �إيا�س ب������ن معاوية: كنت يف 

مكتب بال�سام، وكنت �سبياً. فاجتمع �لن�سارى 

ي�س������حكون من �مل�سلمني )ب�س������اأن �لطعام يف 

�جلنة دون طرح �لف�سالت...(.

وكان �ملعلمون، �لذين ي�س������مون باملكّتبني، 

مثال  يعلم������ون �لكتابة ع������ن طريق ن�س������خ �الأ

و�حلكم. كما يتبني من ترجمة هجيمة بنت 

أم �لدرد�ء �لتي جاء فيها: حيي، �



الرتبية يف تاريخ دم�شق لبن ع�شاكر

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2�02008

أم  ق������ال عبد ربه بن �س������ليمان: كتبت يل �

�لدرد�ء يف لوحي فيما تعلّمني:

تعلمو� �حلكمة �سغار�ً تعملو� بها كبار�ً،

أو �رض. �إن لكل حا�سد ما زرع من خري �

وفيم������ا يتعل������ق بتعليم �لق������ر�آن، جاء يف 

ترجمة عبادة بن �ل�سامت:

ق������ال حممد بن كع������ب �لقرظي: »... وملا 

كان عمر، كتب يزيد بن �أبي �سفيان: �إن �أهل 

�ل�س������ام كثري، وقد �حتاج������و� �إىل من يعلِّمهم 

�س������حابه:  �لق������ر�آن ويفقهه������م. فقال عمر الأ

أب������ي �أيوب  �أعين������وين بثالثة. فقال������و� )عن �

أبّي بن  ن�س������اري( هذ� �س������يخ كبري، )وعن � �الأ

كع������ب( هذ� �س������قيم. فخرج مع������اذ بن جبل، 

أبو �ل������درد�ء. فقال  وعبادة بن �ل�س������امت و�

أو� بحم�س، فاإن ر�س������يتم عنها  عم������ر: �ب������د�

فليخرج و�حد �إىل دم�سق و�آخر �إىل فل�سطني. 

أبو �لدرد�ء �إىل  فاأقام عبادة بحم�س، وخرج �

دم�س������ق، ومعاذ �إىل فل�س������طني. ومات معاذ 

عام طاعون عمو��س، ف�س������ار عبادة بعدها 

أبو �لدرد�ء  �إىل فل�س������طني ومات بها. ومل يزل �

بدم�سق حتى مات«.

أبو �لدرد�ء ي�سمى قارئ �ل�سام. وقد  كان �

قام بامل�سوؤولية �لتي كلفه بها �خلليفة ب�سورة 

عجاب. تثري �الإ

أبو عبيد �هلل، ُم�س������لم بن م�س������َكم:  قال �

أبو �ل������درد�ء: �عدد من يقر�أ عندنا،  قال يل �

ألفاً و�س������ت  يعني يف جمل�س������نا هذ�. فعددُت �

مئة ونيفاً. فكانو� يقر�أون ويت�سابقون ع�رضة 

أبو  ع�رضة، ل������كل ع�رضة منهم مق������رئ. وكان �

�لدرد�ء قائماً ي�س������تفتونه يف حروف �لقر�آن، 

يعني �ملقرئني، فاإذ� �أحكم �لرجل من �لع�رضة 

�لقر�ءة حتّول �إىل �أبي �لدرد�ء.

أبو �لدرد�ء يبتدئ يف كل غد�ة �إذ�  وكان �

�نفتل من �ل�س������الة، فيقر�أ جزء�ً من �لقر�آن، 

ألفاظه،  و�أ�س������حابه حمدقون به ي�س������تمعون �

ف������اإذ� فرغ من قر�ءته قام كل رجل منهم �إىل 

مو�س������عه وجل�س على �لع�رضة �لذين �أ�سيفو� 

�إلي������ه. وكان �بن عامر )عب������د �هلل بن عامر 

�ليح�سبي( مقدماً فيهم.

وقب������ل �أن تاأتيه �لوف������اة )32ه�/ 653م(، 

أبو �لدرد�ء، معاوية بن �أبي �سفيان،  �أو�س������ى �

و�يل �ل�سام يف حينه، بتعيني ف�سالة بن عبيد 

ن�س������اري )�س������حابي ت 59ه�/ 679م( يف  �الأ

�ملن�س������بني �للذين ي�سغلهما بعد وفاته، وهما 

قر�ء و�لق�ساء. فعمل معاوية بذلك. �الإ

وقد ورد ذكر »م�س������يخة �جلند« و»قارئ 

�جلند« يف مو��سع متعددة من )تاريخ مدينة 

دم�س������ق(، خالل تلك �لفرتة، مما يعني �إن�ساء 

وظيفة ر�سمية حتمل هذ� �ال�سم.

ج������اء يف ترجمة عطية بن قي�س �لكالبي 
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أن������ه كان قارئ  )7-110ه�������/ 629-739م(، �

�جلند. وكان �لنا�س ي�س������لحون م�س������احفهم 

عل������ى قر�ءته وهو جال�������س )�أو وهم جلو�س( 

على درج �لكني�س������ة من م�س������جد دم�سق قبل 

�أن تهدم.

وفيم������ا يتعلق مب������و�د �لدر��س������ة يف هذه 

أنها ت�س������م �إىل جانب  �لفرتة �ملبك������رة، يبدو �

�لكتابة و�لقر�آن، �حلديث و�ل�سعر:

أ�س������عب: ... ملا دخلُت  ج������اء يف ترجم������ة �

ل  ل عثمان، فلما تعلمُت �لقر�آن ُقتمِ �لكّتاب ُقتمِ

علي، فلما تعلمُت �ل�سعر ُقتل �حل�سني..

وج������اء يف ترجمة و��س������ل، وهو رجل من 

�أهل دم�س������ق: �أ�رض غالم م������ن بني )بطارقة( 

�س������الم، وكان  �ل������روم. فلما �س������ار �إىل د�ر �الإ

ذل������ك يف والية بن������ي �أمية، �أخ������ذه �خلليفة 

و�س������ّماه ب�س������ري�ً، و�أمر به �إىل �لكّتاب، فكتب 

أ �لقر�آن، وروى �ل�سعر، وطلب �حلديث،  وقر�

وحّج. 

وج������اء يف ترجمة عمرو ب������ن ميمون بن 

أنه كان موؤدباً يعلم  مهر�ن )ت 45ه�/ 763م( �

�لقر�آن و�لنحو بح�سن َم�ْسلمة.

�س������افة �إىل �لرتبي������ة �لعام������ة �لت������ي  باالإ

كانت مناهجها تت�س������ع لت�سم �لنحو و�ل�سعر 

و�حلدي������ث �إىل جانب �لقر�آن و�لكتابة، كانت 

بناء �لطبقة �لعليا، يقوم  هناك تربية خا�سة الأ

مري �أو  أو �الأ عليها موؤدبون يختارهم �خلليفة �

�لو�يل، ويحددون لهم مو�د �لدر��سة وطر�ئق 

آبائهم  بناء خلالفة � �لتدري�������س، �لتي توؤهل �الأ

يف هذه �ملنا�سب �لعليا. 

حتى �إن ترجمة خالد بن يزيد بن معاوية 

لم �لعرب و�لعجم، مما يعني  أنه تعلم عمِ تذكر �

أنه ح�س������ل على تن�س������ئة علمي������ة �إىل جانب  �

دبية. �لتن�سئة �لدينية و�للغوية و�الأ

�س������ارة  ويف �إطار هذه �لتطور�ت جتدر �الإ

�إىل �نت�س������ار �لعربية يف �سفوف �ملو�يل، حتى 

�إنهم �أ�س������بحو� من معلميها، كا�س������ماعيل بن 

أب������ي �ملهاجر �ل������ذي �ختاره  عبي������د �هلل بن �

أبنائه  �خلليفة عبد �مللك ب������ن مرو�ن لتعليم �

�لعربية. ويف ترجمة )رجل ف�س������يح(، يذكر 

�بن ع�ساكر �أن �خلليفة عبد �مللك �ساأل يوماً 

رجاًل دخ������ل عليه: �أمن �لع������رب �أنت �أم من 

�ملو�يل؟ فاأجاب �لرجل: يا �أمري �ملوؤمنني، �إن 

أباً فل�سُت منها، و�إن تكن ل�ساناً  تكن �لعربية �

فاأنا منها. فاأعجب �خلليفة بهذ� �جلو�ب.

هناك مالحظات عدة ب�س������اأن �لرتبية يف 

عه������د عمر بن عبد �لعزيز، منها �أن �خلليفة 

طل������ب من والته �أن يعط������و� �لعلماء من بيت 

�ملال لين�رضفو� �إىل �لتعليم يف �مل�ساجد، ذلك 

�أن �لعطاء كان قد �أوقف عن غري �ملحاربني. 

ومب������ا �أن �أهل �لعل������م كانو� قلة ب������ني �لبدو، 
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فقد بعث �إىل هوؤالء علم������اء كبار�ً يعلمونهم 

�لقر�آن ويفقهونهم يف �لدين وفيهم �حلارث 

�سعري، ويزيد بن عبد �لرحمن  بن ميجد �الأ

)�أبي مالك(. 

وقد �س������هد ع�رض عم������ر �ت�س������اع حركة 

�سالم بف�سل �إعفائه �لد�خلني  �لدخول يف �الإ

�سالم من �جلزية. لذلك عمد �خلليفة  يف �الإ

�إىل �إر�س������ال �لعلم������اء للب������الد �ملفتوحة لن�رض 

�س������المي بني �أهله������ا. ومثال ذلك  �لتعليم �الإ

أبي  تكليف������ه ��س������ماعيل ب������ن عبيد �هلل ب������ن �

�ملهاج������ر بوالية �أفريقية، و�إر�س������اله �إليها مع 

ع�������رضة من كبار �لفقه������اء لتعليم �أهلها. وقد 

أ�سلم  �أعطت هذه �ل�سيا�سة نتائج باهرة، فقد �

آنئذ. معظم �أهل �فريقية �

كما �هتم ه�س������ام بن عب������د �مللك بتعليم 

أنه كلّف �بن  �حلدي������ث. يذكر يف هذ� �ملجال �

بنائه يف �لر�سافة،  �سهاب �لزهري تدري�سه الأ

أيامه. وهناك كان  حيث كان يق�س������ي معظم �

حاديث، وكان كّتاب  �ملحّدث �لكبري يروي �الأ

مر�ء  �خلليفة ي�سجلونها، كما كان عدد من �الأ

ويحفظونها.  �إليه������ا  ي�س������تمعون  و�ملقرب������ني 

وهك������ذ� �نقل������ب ق�رض ه�س������ام �إىل مدر�س������ة 

أثرها �لر�س������افة  � حقيقية للحدي������ث جتاوز 

�سالمي. كما  و�ل�سام �إىل بقية �أقطار �لعامل �الإ

�هتم ه�س������ام بجو�نب ثقافي������ة �أخرى ومنها 

مثال  ن�ساب و�الأ �لفرو�سية و�ل�سعر و�لنحو و�الأ

خبار. و�الأ

ه������ذه �جلو�نب �زده������رت فيما بعد �أميا 

�زدهار. و�لرجل �ل������ذي برز يف هذ� �مليد�ن 

هو حّماد بن �أبي ليلى، �مللقب بالر�وية )95-

155ه�/ 714-774م( فقد طاف يف �لبادية 

باحثاً عن هذه �ملو�سوعات للتقرب بالدرجة 

مر�ء، وقد غد� حماد  وىل من �خلليفة و�الأ �الأ

�لر�وية �ل�س������احب �ملف�س������ل ليزي������د �لثاين، 

بح�سب �بن ع�ساكر.

آنئ������ذ يف �لتوفيق  لق������د جن������ح �حل������كام �

دبية يف  ب������ني �لعنا�رض �لدينية و�للغوي������ة � �الأ

�لثقافة، و�إبر�ز �أهمية �للغة �لعربية ب�س������كل 

خا�س. فمما يذكر �بن ع�س������اكر يف ترجمة 

عمر بن هبرية �لف������ز�ري و�يل عمر بن عبد 

أنه ق������ال: »و�هلل ما  �لعزيز عل������ى �جلزيرة، �

��ستوى رجالن دينهما و�حد وعقلهما و�حد 

خر ال  ومروءتهما و�حدة، �أحدهما يَلْحن و�الآ

خرة �لذي  يلحن. �إن �أف�سلهما يف �لدنيا و�الآ

ال يلحن، فقاطعه م�س������لم ب������ن قتيبة قائاًل: 

م������ري! هذ� �أف�س������ل يف �لدنيا  �أ�س������لح �هلل �الأ

خرة فما باله �أف�سل  لف�سل ف�ساحته، �أما �الآ

أ كتاب �هلل على ما  فيها؟ فرّد عليه: �إنه يقر�

أنزله �هلل، و�إن �لذي يلحن يحمله حلنه على  �

�أن يدخل يف كتاب �هلل ما لي�س فيه، ويخرج 
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مري«. منه ما هو فيه، قال م�سلم: �سدق �الأ

وقد �س������ار �لعبا�س������يون فيم������ا بعد على 

نف�س �لنهج، ال بل �إنهم و�سعو� نطاق �لثقافة 

�س������المية لت�سمل �لعلوم �لقدمية  �لعربية � �الإ

و�ئل. �لتي كانت ت�سمى علوم �الأ

يذكر �بن ع�ساكر عن �لر�سيد )وقد كان 

قريباً جد�ً من �ل�س������ام، يحج �س������نة، ويجاهد 

�س������نة يف �لثغور �ل�س������مالية، وقد �سكن فرتة 

أنه حني �لتقى �لر�س������يد  يف �لرق������ة(، يذكر �

بال�سافعي �أول مرة �أعجب بف�ساحته وذكائه. 

ف�س������األه عن معارفه يف مو�س������وع �لقر�آن، ثم 

�لفقه، ثم �لطب، ثم �لنجوم، ثم �ل�س������عر، ثم 

أن�س������اب �لعرب. وعندما �س������مع منه ما �رّضه  �

ألفاً وبفر�س  أله �أن يعظه، ثم �أمر له بخم�سني � �سا

حمل عليها وركب بني يدي �خلليفة.

أ يتكّون  وهكذ� ن������رى �أن نظام �لتعليم بد�

منذ �لفتح، وي�ستقي مو�ده من عنا�رض ثقافية 

�س������الم، و�لرت�ث �لعربي �لتقليدي،  ثالثة: �الإ

وجو�نب �لعلم و�لعمل �مل�ستفادة من �ملنطقة 

�ملفتوحة.

فعلى �مل�س������توى �البتد�ئي كان �ل�سبيان 

يتعلم������ون �لكتابة و�لقر�آن ومب������ادئ �لنحو. 

وحني كانو� يتمكنون من هذه �ملو�د و�ملهار�ت 

كان بع�سهم ي�سمع �ل�سعر و�حلديث، وي�ستمر 

أو  ق�سم منهم يف �لدر��سة ويتعمق يف و�حدة �

دبية،  أو �للغوية � �الأ �أكرث من �مل������و�د �لدينية، �

أو �لعلمي������ة. وهذ� �لتعم������ق يف بع�س �ملو�د  �

أيامنا. يقابل �لدر��سات �لعليا يف �

�أما فيم������ا يتعل������ق مبوؤ�س�س������ات �لتعليم، 

فق������د كان هناك كّتاب لتعلي������م �لكتابة، يعلِّم 

في������ه �ملكتِّب، ثم �لكّتاب �لق������ر�آين ويعلّم فيه 

�ملق������رئ، و�إىل جانب ه������ذ� وذ�ك كان هناك 

أو �مل�سجد �لذي يعلّم  أو �مل�س������لحة � �حل�س������ن �

في������ه قارئ �جلن������د �أو فقيه �جلن������د �ملكلّف 

ر�س������مياً بهذه �ملهمة. وكل من هوؤالء �ملعلمني 

كان يبتك������ر طريقت������ه �خلا�س������ة يف �لتعليم، 

أبو �لدرد�ء �أو�سح دليل على �لكيفية  ومثال �

كرب عدد  �لتي ��س������تطاع بها تعليم �لق������ر�آن الأ

من �لطلبة يف �أق�������رض وقت ممكن، وبكفاءة 

أم �ل������درد�ء يف تعليم �لكتابة  عالي������ة، ومثال �

ظل يحتذى حتى فرتة قريبة.

هذه �أمثلة و�سو�هد مقتطفة مبا�رضة من 

�ملرجع.

¥µ
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أن�سط حو��س������ه �خلم�س و�أر�سخها  ن�سان من � تعّد حا�س������ة �ل�س������ماع لدى �الإ

در�ك و�لتو��س������ل، ال بينه وبني بني جن�س������ه فح�سب، ولكن  لديه يف عملية �الإ

أنو�ع �ل�س������جيج �لتي متالأ  �س������و�ت و� بينه وبني �لكون كلّه �لذي يعج باآالف �الأ

�لليل و�لنهار. و�ل�سماع هي �حلا�سة �لتي تعمل يف تو��سل د�ئم حتى يف حالة 

.
)1(

ن�سان نوم �الإ

مو�سيقّية اللغة العربّية

د العرب منهاسد العرب منهاسد العرب منها أ�سبابها ومقا�اأ�سبابها ومقا�سأ�سبابها ومقا�سأ�سبابها ومقا�

�شوات يف ق�شم اللغة العربية-جامعة تلم�شان- اجلزائر اأ�شتاذ علم الأ

العمل الفني: الفنان زهري ح�شيب

❁
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و�لعارف باأحو�ل �لعرب ونط معي�ستهم 

وىل، يدرك مدى �أهمية هذه  يف عهودهم �الأ

�حلا�س������ة يف حياتهم و�ل������دور �لذي لعبته يف 

حفظ موروثه������م، �إذ من �ملعروف �أن �لثقافة 

وىل �إىل  �لعربي������ة بعامة ترجع يف ن�س������اأتها �الأ

هذه �حلا�س������ة. فقد عّدها �لعرب �لو�س������يلة 

�ملثلى يف �كت�س������اب معارفهم ويف توريثها، بل 

كانت يف نظرهم خري مطية لنقل �ل�سعر عن 

رو�ته وحفظته، و�أجنع طريقة لتلقي �لقر�آن 

�لك������رمي، و�حلديث �لنب������وي �ل�رضيف، وعلى 

هديها �س������ار �لنقاد يف فرز جيد �ل�س������عر من 

رديئه، وعل������ى نهجها ماز �للغويون ف�س������يح 

أ�سا�س������ها مّت  �للهج������ات من مذمومها، وعلى �

��ستخر�ج �سو�بط �للغة �لعربية وقو�عدها، 

وباإيح������اء منها �ن������ربى علماء �لق������ر�ء�ت يف 

ولعلَّ هذ� �لدور 
 )2(

��ستنباط قو�عد �لتجويد،

�لرئي�س �لذي �أواله �لعرب حا�سة �ل�سماع هو 

�ل������ذي كان ور�ء تلك �جلملة �ل�س������هرية �لتي 

�س������دح بها �ب������ن خلدون، وه������و يتحدث عن 

عاجم يف ف�س������اد �لنطق  أثر �ل�س������ماع من �الأ �

أبو  �س������و�ت �لعربي������ة، فق������ال: »�ل�س������مع � باالأ

 
)3(

�مللكات �لل�سانية«.

�إن �عتماد �لرت�ث �لعربي يف نقله وتبليغه 

أديا �إىل تخلي�س  على �مل�سافهة و �ل�سماع قد �

�لعربية يف �أ�س������و�تها وكلماتها وتر�كيبها من 

كل ما ي�سوبها من �ملركبات �ل�سوتية �لع�سرية 

نطقاً و�لثقيلة �سماعاً، مما �سبغ على �لكالم 

�لعرب������ي �ن�س������جاماً و�تز�ناً، وعل������ى �لكلمة 

�لعربية �سال�س������ة و�ن�سياباً وم�سحة مو�سيقية 

�متازت بها عن �س������ائر �أخو�تها �ل�س������اميات. 

أّن  »�لكلمة  فق������د �س������جل �أح������د �لباحث������ني �

أنها  �لعربية ت�س������كل وحدة �س������وتية جيدة و�

أّن جل  أينما وردت يف �ل�سعر و�لنرث، و� موزونة �

�للغات �ل�سامية قد خلت من هذه �ملو�سيقية 

�لتي توف������رت يف �للفظة �لعربي������ة، حتى �إن 

ملاين /�س������ادة/ مل يجد ق�سيدة  �مل�س������ت�رضق �الأ

أو �لوزن �ملوحد  عربي������ة و�حدة فيها �لبح������ر �

أولها �إىل �آخره������ا. و�إنا وجدت ملحات  من �

 وقد �س������اعدت هذه 
)4(

م������ن �أوز�ن خمتلف������ة.

0�ملو�سيقية �لتي حتلت بها �للغة �لعربية يف 

ّن »�لكالم �ملن�س������جم  حفظ �ملوروث، وذلك الأ

�ملنتظ������م �أقل عبئ������اً على �لذ�كرة �ل�س������معية 

.
)5(

أي�رض يف �إعادته وترديده« و�

دب كرثة ما روي من  وقد �أرجع موؤرخو �الأ

�سعار، �إذ� ما قي�س مبا نقل من �لن�سو�س  �الأ

أي�رض  أّن حفظ �ل�س������عر وتذكره � �لنرثي������ة �إىل �

أّن������ه ميت������از بان�س������جام �ملقاط������ع  أ�س������هل، و� و�

أّنه يخ�س������ع لنظ������ام خا�س من  وتو�ليه������ا، و�

�لتناظر و�لتنا�س������ب ي�سمح با�ستح�ساره دون 

فقد �س������ئل عبد �ل�س������مد 
 )6(

�إرهاق للذ�كرة.
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بن �ملف�س������ل �لّرقا�سي 

�ل�س������جع  توثر  مل  يوماً 

وتلزم  �ملنث������ور  عل������ى 

نف�سك �لقو�يف و�إقامة 

»�إن  فق������ال:  �ل������وزن؟ 

كالمي لو كنت ال �آمل 

فيه �إال �سماع �ل�ساهد 

لق������ل خ������اليف عليك، 

�لغائب  أري������د  � ولكني 

و�حلا�������رض و�لر�ه������ن 

فاحلف������ظ  و�لغاب������ر، 

ذ�ن  و�الآ أ�������رضع  � �إلي������ه 

أن�سط وهو  ل�س������ماعه �

�أح������ق بالتقييد وبقلة 

�لتلفت، وما تكلمت به 

�لعرب من جيد �ملنثور 

أق������ل مم������ا تكلمت به  �

من جيد �ملوزون، فلم 

�ملنثور  م������ن  يحف������ظ 

ع�������رضه وال �س������اع من 

.
)7(

�ملوزون ع�رضه«

وعلي������ه، لي�س غريباً �أن يو�س������ف �لكالم 

�لعربي باأنه �س������عري مو�س������يقي، �إذ لو تاأملت 

�أحادي������ث �لنا�س »لوجدت فيها ) م�س������تفعلن 

م�س������تفعلن( كث������ري�ً، و)م�س������تفعلن فاعل������ن( 

ر�س يجع������ل ذلك �ملقد�ر  ولي�������س �أحد يف �الأ

�س������عر�ً، ولو �أن رجاًل من �لباعة �س������اح: من 

ي�س������رتي باذجنان؟ لق������د كان تكلم بكالم يف 

وزن )م�س������تفعلن مفعوالت( وكيف يكون هذ� 

�س������عر�ً و�ساحبه مل يق�س������د �إىل �ل�سعر، ومثل 
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ه������ذ� �ملقد�ر من �لوزن ق������د يتهياأ يف جميع 

)7(
�لكالم«.

أّن �لكلمة �لعربية  فهذ� �لن�س منبهة على �

حتتفظ مبو�س������يقيتها �سو�ء وردت يف منظوم 

أو منثور، خري دليل على ذلك �لقر�آن �لكرمي  �

�لذي تتو�ىل فيه �لكلمات يف تنا�سق مو�سيقي 

جذ�ب، مما �أدى ببع�س �ل�سعر�ء �إىل توظيف 

أبيات �سعرية، ثم بثو�  آيات كاملة يف �س������كل � �

ذلك يف ثنايا ق�س������ائدهم على نحو ما فعل 

)8(
�لقائل:

ت�����ب�����ارك م�����ن ت����وّف����اك����م ب��ل��ي��ل 

وي���ع���ل���م م����ا ج���رح���ت���م ب��ال��ن��ه��ار

ية  أبو نو��������س حني �قتب�س �الآ ومثله فعل �

�لكرمي������ة و�أدرجه������ا بيتاً �س������من ق�س������يدته 

 )9(
فقال:

ل���������ن ت�������ن�������ال�������وا ال��������������رّب ح���ت���ى 

ت�������ن�������ف�������ق�������وا مم�����������ا حت������ب������ون 

ية �لكرمية بيتاً من �ل�سعر  فقد »جعل �الآ

، ويذكر 
)10(

وزنه������ا ك������وزن جم������زوء �لرم������ل«

أني�������س �أن هوؤالء �ل�س������عر�ء وجدو�  �إبر�هيم �

�القتبا�س من �لقر�آن �لكرمي �س������هاًل مي�رض�ً، 

آيات �لقر�آن �لكرمي  ّن »�لك������رثة �لغالبة من � الأ

ت�س������لح من ناحية تو�يل �ملقاط������ع �أن تنظم 

يقاع �ملو�س������يقي �لذي   ولعل �الإ
)11(

�س������عر�ً«.

يات �ل�رضيفة ه������و �لذي حمل  تتميز ب������ه �الآ

�لعرو�س������يني على �تخاذها و�س������يلة تعليمية 

لتلق������ني بحور �ل�س������عر وحتفيظها لطالبهم، 

كقول بع�سهم يف �لطويل)12( 

فعولن مفاعيلن، فعولن مفاعلن 

)13(
من ومن �شاء فليكفر فمن �شاء فليوؤ

كما �ساغ �آخرون تفعيالت �لبحر �ل�رضيع 

)14(
تي: على �لنحو �الآ

م�����ش��ت��ف��ع��ل��ن م�����ش��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن 

)15(
اّت��ق��وا رّب��ك��م اأّي��ه��ا النا�ض  ي��ا 

وما كان للعربية �أن ت�س������ل �إىل ما و�سلت 

ألفاظها  �إلي������ه يف هذ� �لباب من ر�س������اقة يف �

و�ن�سياب يف �أ�س������و�تها دون �أن متر بت�سفية 

أبنيتها �ل�سوتية مما يخالطها من �ملركبات  �

�ل�سوتية �لع�سرية نطقاً، و�ملكلفة جهد�ً نتيجة 

نه  �سو�ت وجتاورها يف �ل�سياق، الأ �ئتالف �الأ

�سو�ت بع�سها ببع�س  »يف كل لغة ترتبط �الأ

�رتباط������اً وثيقاً فهي تكّون نظاماً متجان�س������اً 

 )16(
مغلقاً تن�سجم �أجز�وؤها كلها فيما بينها«.

�سو�ت �للغوية ال توجد  أّن »�الأ وهذ� ال يعني �

. بل 
)17(

أّنها ال حتلل على �نفر�د« م�ستقلة، و�

لل�س������وت يف تلك �حلالة �س������فاته وخو��سه 

�سو�ت  �ل�سوتية �لتي متيزه عن غريه من �الأ

أنه قد يفقد بع�س������اً  خرى، غري � �مل�س������تقلة �الأ

من هذه �ملالمح �إذ� �ئتلف وغريه يف �س������ياق 

�س������وتي ما.« من ذلك مثاًل �لباء �لعربي فهو 
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�سوت �سفهي �س������ديد جمهور، فاإذ� حدث �أن 

فقد �لب������اء �إحدى هذه �ل�س������فات كان هذ� 

��ستجابة ملقت�س������يات �ل�سياق، وذلك كما يف 

كلم������ة )�ْرَكْب(، حيث �قت�س������ى �لوقف، وهو 

ظاهرة م������ن ظو�هر �ل�س������ياق �أن تفقد �لباء 

أّن  أي�س������اً، �  ومن مثل هذ� �
)18(

�س������فة �جلهر.

�لو�س������ف �مل�س������تقل ل�س������وتي �لد�ل و�لتاء -

يف حالة �نتز�عهما م������ن �لرتكيب- يقرر �أن 

أّن �لثاين مهمو�س ويحر�س  ول جمه������ور، و� �الأ

�لنظام �ل�سوتي يف �للغة �لعربية على �ّطر�د 

هذه �خلو��������س و�إطالقها، »لكن �لكالم وهو 

�لتطبيق �لفعلي لنظام �للغة قد ي�ستمل على 

د�ل �ساكنة متبوعة بتاء متحركة، وهنا جند 

�أن جتاور �ل�س������وتني على هذ� �لنحو يت�سبب 

يف �سعوبة ع�سوية تتحدى حماولة �ملحافظة 

. ومتا�سياً مع �لعاد�ت 
)19(

على ما قرره �لنظام

�لكالمية �ل�س������ائدة يف �لبيئ������ة �للغوية يجنح 

�ملتكلم �إىل تخفيف �لنطق وت�س������هيله، وذلك 

بتنازل �لد�ل �ل�ساكنة عن جهرها حتت تاأثري 

هم�س �لتاء يف نحو: قعدت، �لتي ت�سبح بعد 

.
)20(

�لتعديل قعّت

�س������و�ت بع�سها  ومن هنا فاإن جماورة �الأ

لبع�س يف �س������ياق �سوتي ما »تنتج عنه �أفعال 

أنو�ع خمتلفة من �لتجويد  متبادلة توؤدي �إىل �

�سو�ت من جهة  و�لتغري�ت �لتي ت�س������يب �الأ

 ومل 
)21(

�سو�ت. �ل�س������الت �لتي تربط هذه �الأ

�سو�ت  تكن هذه �حلقائق - �أعني ما يعرتي �الأ

يف �لت�س������كيل- غائب������ة عن علم������اء �لعربية 

�لقد�م������ى، فهذ� �بن �جل������زري )ت 833ه�( 

�سو�ت يف  أّن نطق �الأ يّنبه �لقر�ء �لنا�س������ئني �

در�ج،  فر�د يختلف عنه يف حالة �الإ حال������ة �الإ

أّن �ل�س������ابط �حلاذق من �أحكم �لنطق بكل  و�

حكام نطقه  �سوت على حدته وعمل نف�سه الإ

نه ين�س������اأ عن �لرتكيب ما مل  حالة �لرتكيب، الأ

ف������ر�د، وذلك ظاهر فكم ممن  يكن حالة �الإ

يح�س������ن �حلروف مفردة وال يح�سنها مركبة 

بح�س������ب ما يجاورها م������ن جمان�س ومقارب، 

وق������وي و�س������عيف ومفخم ومرق������ق فيجذب 

�لق������وي �ل�س������عيف، ويغلب �ملفخ������م �ملرقق 

في�سعب على �لل�سان �لنطق بذلك على حقه 

�إال بالريا�س������ة �ل�سديدة حالة �لرتكيب، فمن 

������ل  �أحكم �س������حة �للفظ حالة �لرتكيب ح�سّ

)22(
تقان و�لتدريب. حقيقة �لتجويد باالإ

و�لظاهر مما ورثنا �أ�سالفنا من ن�سو�س 

يوؤك������د متّيز ه������وؤالء �لقوم باآذ�ن مو�س������يقية 

و�إح�س������ا�س مرهف جعلهم بفطرتهم يح�سون 

أياً كان نوعه، »ويتفننون  مبو�س������يقية �لكالم �

�س������و�ت يف �لكالم حتى  يف ط������رق ترديد �الأ

ذ�ن  تكون له نغم ومو�سيقا، وحتى ي�سرتعي �الآ

باألفاظ������ه، كما ي�س������رتعي �لقل������وب و�لعقول 
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مبعانيه، مم������ا يدل على مهارتهم يف ن�س������ج 

�لكلم������ات وبر�عتهم يف ترتيبها وتن�س������يقها، 

و�له������دف من ه������ذ� كله هو �لعناية بح�س������ن 

�س������ماع بحيث  لفاظ يف �الأ �جلر�������س ووقع �الأ

ي�س������بح �لبيت �ل�سعري �أو �جلملة من �لكالم 

.
)23(

أ�سبه بفا�سلة مو�سيقية متعددة �لنغم  �

ومل يك������ن �بتغ������اء �لعرب للمو�س������يقية يف 

كالمهم من قبيل �ل������رتف و�إهد�ر �لطاقات، 

بل عدوها و�سيلة فّعالة من و�سائل �الت�سال 

و�لتبليغ، �إذ بها يوؤثر �لباث يف �ملتلقي فينفعل 

وتتحرك مكنوناته فين�س������اع لتلك �لر�س������الة 

)24(
وينجذب �إليها.

جنلو م�رسية، ط1، 1992، �ش: 7. كرمي زكي ح�شام الدين، الداللة ال�شوتية، مكتبة االأ  -1

ر�شاد القومي، دم�شق  م�شعود بوبو، اأثر الدخيل على العربية الف�شحى، من�شورات وزارة الثقافة واالإ  -2

�شورية 19�2، �ش:109.

عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، مطبعة م�شطفى حممد، القاهرة م�رس، د.ت، �ش: ��4.  -3

آل يا�ش���ني، الدرا�ش���ات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ط1،  حممد ح�ش���ني ا  -4

مكتبة احلياة بريوت لبنان 19�0، �ش: ��4.

اإبراهيم اأني�ش، مو�شيقى ال�شعر، دار القلم، بريوت لبنان، ط: 4، 1972، �ش: 14.   -�

نف�شه، �ش: 17.  -�

اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد ال�شالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، د.ت، �ش: ا/ ��2-   -7

.2�9

ية  ية الكرمية: )هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار(. االآ هذا البيت اقتبا�ش من االآ  -�

نعام. �0من االأ

ية هي: )لن تنالوا الرّب حتى تنفقوا مما حتبون(.  اإبراهيم اأني�ش، مو�ش���يقى ال�ش���عر، �ش : 173، واالآ  -9

ية 92من اآل عمران. االآ

10- نف�شه، �ش: 73.

11- نف�شه، �ش: 73.

12- ينظر، كرمي زكى ح�شام الدين، الداللة ال�شوتية، �ش: 1�3- 1�4.

ية 29من الكهف. 13- االآ

الهوام�ش
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14- ينظر، كرمي زكي ح�شام الدين، الداللة ال�شوتية، �ش: 1�4.

ية )1( من الن�شاء. �1- االآ

جنلو م�رسية  �1- ج فندري����ش، اللغ���ة، تعري���ب عبد الرحم���ن الدواخلي وحممد الق�ش���ا�ش، مكتب���ة االأ

ومطبعة البيان العربي القاهرة، �ش: �2.

17- نف�شه، �ش: �3.

آمن���ة بن مالك، م�ش���طلحات الدرا�ش���ة ال�ش���وتية يف الرتاث العربي درا�ش���ة وتقومي، ر�ش���الة دكتوراه  �1- ا

مقدمة اإىل جامعة اجلزائر عام 19�7، �ش 412.

19- متام ح�شان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البي�شاء، املغرب، د.ت، �ش: 2�2.

20- نف�شه، �ش: 2�3.

21- ج فندري�ش، اللغة، �ش: �3.

22- اب���ن اجل���زري، الن�رس يف القراءات الع�رس، ت�ش���حيح علي حممد ال�ش���باع، دار الكتاب العربي بريوت، 

د.ت، �ش: 214/1 -�21.

23- فاروق �شو�شة، لغتتا اجلميلة، مكتبة مدبويل، القاهرة، د.ت، �ش: ��1.

24- ينظر جملة الرتاث العربي، العدد �9، علم�200، �ش: 2.
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أو�س������اط عربية عديدة ملا يتالحق �إعالنه عن �لرتدي �لكارثي يف   �هتزت �

و�ساع �لتعليمية على �متد�د �لوطن �لعربي، وخا�سة بعدما تاأكد مع مطلع  �الأ

مية يف  ميني �لعرب �سبعني مليوناً، لت�سبح ن�سبة �الأ �لعام 2007 جتاوز عدد �الأ

�لوطن �لعربي من �أعلى �ملعدالت يف �لعامل لعلَّ يف هذ� حافز �إ�سايف ملر�جعة 

أ من �مل�سائل �ملرتبطة بتن�س������ئة �لطفل. ومن هنا ت�سكل �لتاأثري�ت  �س������املة تبد�

طفال �ملرتجمة �إىل �لعربية �أحد �ملو�سوعات �جلديرة  �ل�س������لبية ملو�د �أدب �الأ

نحو تر�شيد

طفال املرتجم طفال املرتجمأدب الأ طفال املرتجماأدب الأ أدب الأ

كاتب �شوري.

* العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمة

❁

˜

❁
د. خري الدين عبد الرحمند. خري الدين عبد الرحمن
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باالهتم������ام. وقد خرجت در��س������ات ميد�نية 

من�س������ورة قبل �أكرث من ع�رضين �س������نة بنتائج 

تثري �لقلق من �ملدى �لذي و�س������ل �إليه حتكم 

عالمية و�لثقافية يف �لوطن �لعربي  �لتبعية �الإ

أ�سا�ساً  آثاره �ل�سلبية � خا�سة. وهذ� ما تركزت �

جيال و�حتالل �لعقول وقولبة  يف تن�س������ئة �الأ

�ل�س������لوك، بحيث تبني مثاًل �أن نوذج �لطفل 

�لعرب������ي �ملعا�رض ومثاله وقدوته قد �أ�س������بح 

أو �سوبر مان  أو ر�مبو � أو�سازوكي � غريند�يزر �

أو ر�مبو �أو طرز�ن �أو حتى �سندريال وباربي  �

مريكية  و�سو�هم من �سخو�س �خلزعبالت �الأ

و�لياباني������ة، ال عمر بن �خلطاب �أو خالد بن 

زور، وال نور �لدين  �لوليد �أو خولة بن������ت �الأ

يوبي، وال �بن ر�سد  زنكي �أو �سالح �لدين �الأ

أو �بن �سينا. تنت�رض هذه �لق�س�س و�ل�سخو�س  �

طفالنا، بينما تختفي  لت�سكل �لقدوة و�ملثال الأ

من �لتد�ول حكايات وق�س�س رو�ها �لطربي 

و�مل�سعودي و�جلاحظ و�بن �ملقفع و�سو�هم، 

نها مل جت������د من يعيد �إنتاجها بلغة ع�رضية  الأ

م�سوقة وبو�س������ائل تقنية جذ�بة. على �لرغم 

من هذ� يت�س������اعد فينا ومن حولنا �سجيج 

�لرتديد �لببغائي ملقولة �إن جوهر علل �لعرب 

كام������ن يف »�لهروب �إىل �ملا�س������ي«. �أكرث من 

ه������ذ�، �ختارت جمالت �أطفال عربية عديدة 

�أن ت�س������در باأ�س������ماء �سخ�س������يات �لكارتون 

مريكية، مثل جمالت ميكي )ميكي ماو�س(  �الأ

وت������ان تان يف م�رض، و�لوط������و�ط )بات مان( 

و�س������وبر مان وطرز�ن يف لبنان، وطبيعي �أن 

�سماء  يتماهى م�سمون مو�س������وعاتها مع �الأ

نف�س������ها، يف تعبري �سارخ عن  �لتي �ختارتها الأ

�لثقافية. حذرت در��سة  �ال�ستالب و�لتبعية 

قبل �س������نو�ت م������ن �أن 46.17% م������ن �لقيم 

�لت������ي ين�رضه������ا �لتلفزيون �مل�رضي �س������لبية، 

جنبية �لتي  عالمية �الأ و�أن قي������م �ملنتجات �الإ

يج������ري بثها تكر�������س �لفرد و�لق������وة و�لعنف 

و�س������يلة حلل �خلالفات و�ل�رض�عات وت�سيد 

مريك������ي وقيمه ونط حياته يف  باملجتمع �الأ

خرى وقيمها  مقابل �حتقارها �ملجتمعات �الأ

. حذرت در��س������ة �أخرى من �أن 
)1(

وعقائدها

62% م������ن ذك������ور �لكويت و65% م������ن �إناثها 

يعتقدون �أن »تقليد �حلياة �لغربية قد �أ�سبح 

�سلوكاً �سائعاً غري م�ستهجن �جتماعياً، وياأتيه 

�لكثري من �ل�س������باب وغري �ل�سباب من �أفر�د 

�ملجتمع وال ي�س������عرون باأنه �س������لوك خاطئ، 

أنه خمال������ف لعاد�ت  بالرغ������م م������ن �إدر�كهم �

. كان هذ� قبل ت�س������مية 
)2(

وتقاليد جمتمعهم«

�آالف �ملو�لي������د �لكويتيني با�س������م جورج بو�س 

ب! �الأ

حتت وطاأة تكر�ر �لهز�ئم و�سقوط �ملثال 

جم������اد �ملدع������اة و�لفر�دة  وتع������ري �أوهام �الأ
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�خلارقة �ملزعومة، ن�س������اأ 

ف������ر�غ ر�ح������ت �لتبعي������ة 

و�لثقافي������ة  عالمي������ة  �الإ

بهار  ملر�كز �جل������ذب و�الإ

بعدما  متلوؤه،  �خلارجية 

»�أ�س������بحت ق������ادرة على 

ن�س������ان  تكيي������ف وعي �الإ

�لعربي وتفكريه، وتوجيه 

ردود �أفعاله، ب�سكل يخدم 

�ملدى  بعيدة  ��سرت�تيجية 

ت�س������تهدف تدم������ري هذ� 

ن�س������ان و�حليلولة دون  �الإ

��س������رتد�د وعيه وحتقيق 

هذ�   .
)3(

بنف�سه« م�سريه 

تذكري بجانب ب�سيط من 

عالمي  �الإ أث������ري  �لتا و�قع 

و�لثقايف �خلارجي يف جمتمعاتنا �لعربية قبل 

مرك������ة �ملت�رضبلة بالعوملة  ��س������تد�د جائحة �الأ

و�ملعززة باجتياح �قت�س������ادي متوح�س �سديد 

�لنه������م وقوة ع�س������كرية طاغي������ة مل تتورع عن 

تاأكيد�ً  �أفغان�ستان و�لعر�ق و�حتاللهما  غزو 

�������رض�ر على تغي������ري �لعامل، وخا�س������ة �لعامل  الإ

�س������المي بالق������وة، وفر�س �لقيم  �لعربي و�الإ

مريكي  مريكية ونط �حلياة �الأ فكار �الأ و�الأ

عليه. جت������در هن������ا مالحظ������ة �أن �لواليات 

�ملتحدة ت�سيطر على �أكرث من 80% من �سوق 

عالم �لعامل������ي، مبعنى �أن 80% من �لدفق  �الإ

عالمي على �مت������د�د كوكبنا هو �أمريكي،  �الإ

ليات  مريكي يف �لقنو�ت و�الآ و�أن �لتحك������م �الأ

عالمي������ة و�لثقافية و�ملعلوماتية وو�س������ائل  �الإ

ي�س������ال و�الت�س������ال قد بات �س������به كامل،  �الإ

خبار  وخا�س������ة يف �حتكار �سياغة وتوزيع �الأ

عالين يف  نفاق �الإ و�ملعلوم������ات عاملياً، و�أن �الإ

�لواليات �ملتحدة �لذي يتحكم بكم هائل من 

عالمية �ملختلفة يتجاوز �ملئتني  �ملوؤ�س�سات �الإ
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وخم�س������ني مليار دوالر �س������نوياً، م�سكاًل �أكرث 

ع������الين �لعاملي، و�أن  نفاق �الإ من ن�س������ف �الإ

مريكي، وبالتايل  ع������الم �الأ معظم وحو�س �الإ

عالم �لعومل������ي، ممن �أقامو� �إمرب�طوريات  �الإ

مثل �رضكة Vivendi للميديا و�الت�س������االت 

 هم من �ليهود 
)4(

عالمية وموؤ�س�سة AOL �الإ

�ل�س������هاينة �ملرتبطني باأكرب بيوت ر�أ�س �ملال 

�ملتحكم �سيا�س������ياً و�إعالمي������اً وثقافياً بالعامل 

حالياً، متاماً مثلما يدير �أكرب �س������بع �سبكات 

تلفزيوني������ة و�س������حفية مبا فيها �ملوؤ�س�س������ات 

 ABC، NBC، لكربى �ملهيمنة عاملياً مثل�

CBS، CNN، MTV، FOX و�������رضكات 
�سنع �أفالم �سينمائية �أمريكية يهود �سهاينة، 

هم جري�ل������د ليفني )�أمريكان �أون الين- تامي 

آيزنري )و�ل������ت ديزين(  وورن������ر( وميخائي������ل �

ب )�س������يغر�م( و�إدغار  و�إدغ������ار برونغمان �الأ

يونفري�سال(  )�س������توديوهات  �البن  برونغمان 

و�سوفري ريد�ستون )ياكوم( وديني�س د�مريمان 

)ج������رن�ل �إلكرتيك( وبيرت ت�س������رينني )وكاالت 

نباء(، مثلما ي�سيطرون على مئات  COOلالأ
أبرز �ل�سحف و�ملجالت و�رضكات �لتوزيع  من �

يف �لواليات �ملتحدة من �أ�سل خم�سة وع�رضين 

�ألف �س������حيفة و22645 حمط������ة تلفزيونية 

و37�س������بكة تلفزيونية و�إذ�عي و8190 حمطة 

�إذ�عية و2500 د�ر لن�رض �لكتب. نالحظ هنا 

كيف ��ستن�سخ �سبعة يهود �سهاينة رو�س هذ� 

�لو�سع عندما �سارو� فجاأة �أ�سحاب مليار�ت 

وزعماء �ملافيا �جلديدة �لتي �س������يطرت على 

معظم �لرثوة وم�س������ادرها وموؤ�س�س������اتها يف 

عالم  رو�س������يا فهيمنو� على �أكرب و�س������ائل �الإ

و�لتوجيه من تلفزة و�إذ�عة و�س������حف. ر�أت 

مريكية دونا هالربين �أن  �لكاتبة �ليهودية �الأ

عالم و�الت�سال  هذه �لهيمنة على و�سائل �الإ

ق������د ول������دت �نحياز�ً و��س������حاً لل�س������هيونية 

يف �ملجتم������ع �لغرب������ي عموم������اً، ويف �ملجتمع 

و�س������اط  أ�سا�س������اً يف �الأ مريكي خا�س������ة، و� �الأ

.
)5(

�حلاكمة وذ�ت �لنفوذ

ال ي�س������تطيع �ملرء �لتغا�سي عن �لتد�خل 

عالم������ي و�لثقايف يف ع�رضنا،  �لهائل بني �الإ

وال عن �لتاأثري �لقيمي و�ل�س������لوكي و�لعقيدي 

�ملتز�ي������د للدف������ق �ملعلومات������ي �ل������ذي يغمر 

جيال �جلديدة حتديد�ً من خالل و�سائط  �الأ

�الت�سال و�لتو��سل �ملختلفة �لعابرة للقار�ت 

�س������كال �لتقليدية  و�ملحيطات. لقد ذهبت �الأ

يديولوجي وعمليات �الخرت�ق  من �لتخريب �الأ

�لفكري و�حلرب �لنف�سية مع �سفحات �أخرى 

كث������رية طوتها �لث������ورة �لتقني������ة و�ملعلوماتية، 

وحلت حملها و�س������ائل حديثة ذ�ت م�س������توى 

تاأثري �رضيع و��س������ع غري م�سبوق. وقد ت�سكلت 

�سبكات وبنى �إعالمية فوق �لدول، ت�ستخدم 



طفال املرتجم نحو تر�شيد اأدب الأ

2�� �لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

ل�سن حروب و��سعة �سديدة �لفعالية ومتعددة 

�س������لحة الحتالل �لعقول وفر�س �ملو�قف،  �الأ

بحيث ت�س������ابه نتائجها وتاأثري�تها ما حتدثه 

أ�سلحة �لتدمري �ل�سامل، ردعاً وعماًل.. وهنا  �

من  الب������د من وعي م������دى تعقد م�س������كلة �الأ

عالم������ي، بعدم������ا باتت تبعي������ة جمتمعات  �الإ

�لدول �ملتخلفة و�ل�س������غرية و�لفقرية حقيقة 

عالمي  طاغية، يف ظل في�س������ان �لدف������ق �الإ

�لعوملي و�ت�س������اع �لهوة �لتقني������ة و�ملادية بني 

�لقلة �ملهيمنة و�سائر جمتمعات �لعامل، بعدما 

جرى ت�سويق �لعوملة باعتبارها �رضعة �لتدفق  

فكار و�لب�رض بني  �حلر لل�سلع و�خلدمات و�الأ

أو قيود. �لدول بال حدود �

كذل������ك فاإن طغيان تاأثري �ملعلوماتية على 

�سائر جماالت �حلياة يف ع�رضنا يفر�س على 

�سهام �جلاد يف مو�كبة  عالمي �الإ خطابنا �الإ

�ملجتمع باأ�رضه لتقنيات �لع�رض دون �سقوط يف 

عمى  خر و�لتبعية و�لتقليد �الأ فخ �النبهار باالآ

أو �ل�س������قوط يف حمنة �س������دمة ح�سارية  له، �

تقود �إىل �حتقار �ل������ذ�ت و�متهانها وفقد�ن 

عالمي  �لثقة بها. �إن ح�سا�س������ية �خلطاب �الإ

و�رضعة �نت�سار تاأثري�ته وتفاعالتها �ملتو�لدة 

تفر�س و�جباً م�س������اعفاً يف �لتفريق �لو�عي 

ما بني �إجناز�ت علمية وفكرية وح�س������ارية 

نتعلم منها ون�ستفيد مما نحتاج �إليه من بينها 

من ناحية وقيم وتوجهات ونط حياة ودفق 

نفايات �سلوكية تت�سادم مع جوهر ومقومات 

.
)*(

ذ�تنا �حل�سارية من ناحية ثانية

ترت�ج������ع يوم������اً بعد ي������وم �لق������درة على 

طفال  أث������ري�ت ما هو موج������ه لالأ �لتحك������م بتا

ب�سكل خا�س من �أدب عرب �أ�رضطة �سينمائية 

نرتنت،  وبر�مج تلفزيونية �أجنبية و�س������بكة �الإ

حيث ال متلك �لو�س������ائل �لتقليدية �ملتد�ولة 

يف مث������ل جمتمعاتن������ا فعالية ه������ذ� �لتحكم، 

وكثري�ً ما توؤدي �إىل نتائج عك�سية. تت�ساعف 

خطورة هذ� �لو�س������ع عندما نعي �أن مرحلة 

ما قبل �لقر�ءة لدى �لطفل �سديدة �خلطورة 

و�حل�سا�س������ية يف تاأ�س������ي�س مفاهيمه ونظرته 

�إىل �ملحي������ط و�لكون، وهنا ت�س������كل �لرب�مج 

أد�ة هائلة  � طف������ال  �لتلفزيوني������ة �ملوجهة لالأ

�لفعالية و�لتاأثري يف ذلك �لتاأ�س������ي�س. ي�سكل 

ه������ذ� �لو�ق������ع حاف������ز�ً لنا الجرت�ح و�س������ائل 

أ�ساليب �أكرث جدوى، ال �ال�ست�سالم لل�سلبي  و�

طفال  �لطاغي من تاأثري�ت منتجات �أدب �الأ

جنبية، �س������و�ء كانت مقروءة �أو م�سموعة  �الأ

�أو مرئي������ة. وهنا ت�س������كل م�س������اعفة �لوعي 

و�حلذر و�لدقة فيم������ا تتم ترجمته من �أدب 

�أطفال �أجنبي �أكرث �لو�س������ائل �ملتاحة فعالية. 

فعندم������ا نر�جع على �س������بيل �ملث������ال ما قد 

�نت�رض يف �لعقود �ملا�س������ية من �إنتاج مرتجم 
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طفال ت�سدمنا حقائق رمبا غابت  موجه لالأ

ع������ن �ملرتجمني و�لنا�رضين و�س������ائر �ملعنيني. 

نت�س������اءل على �س������بيل �ملثال عن مدى �لوعي 

م�س������بقاً بالتاأثري �ل�سلبي لق�س�س من �لرت�ث 

طفالنا فيما بني  غريقي �لقدمي موجهة الأ �الإ

�خلام�س������ة و�لر�بعة ع�رضة من �لعمر تكر�س 

لهة،  لهة، وت�س������ارع �الآ يف �أذهانه������م تعدد �الآ

له������ة وب�رض، وما �إىل  وعالقات ع�س������ق بني �الآ

ذلك مما حفلت به بع�س �ملالحم و�خلر�فات 

طفالنا، يف  غريقية �ملرتجمة الأ �ساطري �الإ و�الأ

تناق�س جذري مع فل�س������فة عقيدة �لتوحيد 

�لتي ت�س������كل جوهر �ل�سخ�س������ية �حل�سارية 

متنا. قد تكون تاأثري�ت مثل هذه �لق�س�س  الأ

�أقل �س������لبية لدى من هم �أكرب �س������ناً ممن مت 

حت�س������ينهم ذ�تياً ب�س������يء من �لوعي باأ�س�س 

عقيدتهم �لدينية �لقائمة على �لتوحيد، �أما 

طفال �ل�سغار بها فخاطئ جد�ً. تثقيف �الأ

�س������هر ق�س�������س  ناأخ������ذ نوذج������اً �آخر الأ

وروبية و�أكرثه������ا رو�جاً، وهي  طف������ال �الأ �الأ

دب  ق�س������ة روبن ه������ود، �إحدى ق�س�������س �الأ

وروبية  و�س������اط �الأ �ل�س������عبي �لتي تد�ولتها �الأ

منذ �لقرن �ل�ساد�س ع�رض، ثم �نت�رضت يف كل 

�لعامل، مطبوعة ومعدة �سينمائياً وتلفزيونياً، 

مبا يف ذلك حتويلها �إىل كارتون متثله �سخو�س 

حيو�نية. جوهر ق�س������ة بطلها ما �أطلق عليه 

غنياء  ��سم »�لل�س �ل�رضيف« �لذي ي�رضق من �الأ

لي�ساعد �لفقر�ء. �لتناق�س هنا �سافر يدمر 

�سخ�س������ية �لطف������ل �لعربي �ملتلق������ي، فكيف 

مانة  ي�س������توعب �قرت�ن �ل�رضف و�لنز�هة و�الأ

بالل�سو�س������ية؟ تز�م������ن تاأليف تلك �لق�س������ة 

و�نت�سارها مع �نت�سار مقولة ميكافيلي »�لغاية 

تربر �لو�س������يلة« �لتي قبلتها �أوروبة وطبقتها، 

ولك������ن هل تالئم مثل ه������ذه �ملقولة �ملطلوب 

طفالنا تربوياً بحيث ال تهدد غو�يتها قيماً  الأ

جوهرية يف عقيدتنا و�أخالقنا؟ ن�سري �أي�ساً 

�إىل ن������وذج ثالث ر�ح يتك������رر يف �لكثري من 

طفال �لقادم من �لواليات  منتج������ات �أدب �الأ

مريكي������ة و�أوروبة، ه������و �لعر�س  �ملتح������دة �الأ

طفال  يح������اء، الأ أو باالإ يجاب������ي، مبا�������رضة � �الإ

يولدون خارج موؤ�س�س������ة �ل������زو�ج، مبا يكر�س 

مر طبيعي ومقبول. نوذج  لدى �لطفل �أن �الأ

�آخر هو قيم مدمرة يتم تر�سيخها ملقولة »من 

ألفاً  ميلك قر�ساً ي�ساوي قر�س������اً، ومن ميلك �

ألفاً«، ما يعك�س ن�رض نقي�س قيمنا  ي�س������اوي �

ن�سان على مثل هذ� �المتهان  �لتي ت�سمو باالإ

ذي �جل������ذور �ليهودية �لو��س������حة �لذي بات 

عنو�ن������اً لطغيان �لقيم �ملادي������ة �ملعا�رضة. ال 

�سارة �إىل ما يتكرر يف معظم  نن�سى كذلك �الإ

طفال  جنبي������ة �ملوجهة لالأ تل������ك �ملنتجات �الأ

أو  نكلو �ساك�س������ون، � من متجي������د عن�رضي لالأ
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أو  مريكيني، � أو �الأ وروبي������ني، � أو �الأ �لبي�������س، �

كرث ذكاء وقوة وحكمة  �ليهود، باعتبارهم �الأ

ف�س������ل �أخالقاً، وبالتايل فهم  و�س������جاعة و�الأ

جدر بقيادة �لعامل. يف  فطري������اً وبال�رضورة �الأ

�ملقابل يجري �متهان �لزنوج و�لعرب و�سعوب 

�أخرى على نحو موغل يف �ل�س������لبية. ر�س������د 

خري من كتابه  نز�ر جنار مثاًل يف �لف�س������ل �الأ

طفال: حتديات و�آفاق« خم�س������مئة  »ثقافة �الأ

طفال  وع�رضي������ن ق�س������ة غربية موجه������ة لالأ

تتط������رق للعالقة م������ا بني �ليه������ود و�لعرب، 

فتقدم �لعربي جباناً ول�س������اً وقاتاًل و�رضير�ً 

و�إرهابياً وفا�سد�ً وعامل تنظيفات، وت�سوره 

�أحدباً و�سخاً منفر�ً غري حليق، وت�سف بيته 

بالقذر �ملبني من طني وق�س و�لذي تفوح منه 

! ن�س������ري يف نف�س �لوقت �إىل 
)6(

رو�ئ������ح كريهة

تباين �ملعايري �إىل درجة بيننا وبني جمتمعات 

آ�س������يا �لتي  �أخرى، كبع�س جمتمعات و�س������ط �

متج������د جنكيز خان وتيم������ور لنك وهوالكو، 

وتعتربهم م������ن �أعظم قادة �لع������امل و�أبطاله، 

أ�س������وء �لطغاة  بينم������ا هم بالن�س������بة لن������ا من �

�ملجرمني �س������فاكي �لدماء. �إن مالحظة هذ� 

طفالنا.  �لتباين من م�س������وؤوليات من يرتجم الأ

ولئن توقف كثريون عند �زدو�جية فر�س������ها 

�الحت������كاك �ملبا�رض على �أطف������ال �ملهاجرين 

�لعرب يف �أوروبة و�أمريكا، »حيث ي�سطرون 

أ�س������مائهم فيتح������ول حمم������د �إىل  �إىل تغي������ري �

ميم������و �أو موري�س، وجمي������ل �إىل جيمي.. هم 

باأم�س �حلاج������ة �إىل �جلماعة و�أن يذوبو� يف 

د�خلها، ويخ�س������ون �أن يبدو� خمتلفني عنها. 

�إنهم يخجلون من �أ�سلهم �لذي جاوؤو� منه..« 

كما �سددت )�آين كريجيه كرينكي( يف كتابها 

)�مل�س������لمون يف فرن�سا(، وفق ما كتب حممود 

. لكن هذه �الزدو�جية مل تقت�رض على 
)7(

قا�سم

طفال �لع������رب يف �ملهاجر، بل �نت�رضت يف  �الأ

�أنحاء وطننا �لعربي �مل�ستباح يف ظل �لفي�سان 

جنبية  �لطاغي للمو�د �ل�سمعية و�لب�رضية �الأ

�ملوجهة �إىل �أطفالنا. لقد �سدد هادي نعمان 

�لهيت������ي مبك������ر�ً على �������رضورة �اللتفات �إىل 

�ملو�د �ل�سمعية و�لب�رضية �لتي تعاظم دورها 

طفال ومعارفهم و�سلوكهم  يف ت�سكيل وعي �الأ

وبناء �سخ�سياتهم، وهي �أكرث �نت�سار�ً وتاأثري�ً 

نتاج �ملقروء، وقد حذر  طفال من �الإ على �الأ

فالم  خا�سة من خماطر ��ستجابات �أطفالنا الأ

�جلرمية و�لعنف و�س������و�ها من مو�د �أجنبية 

توؤث������ر تاأثري�ً �س������لبياً عميقاً على �سخ�س������ية 

.
)8(

�لطفل �لعربي ومفاهيمه و�سلوكه

نكليزية ه������ي �للغة  لئ������ن لوح������ظ �أن �الإ

�سلية للغالبية �ل�ساحقة من �ملو�د �ملرتجمة  �الأ

طفالنا، وهي منتج������ات �أمريكية و�أوروبية  الأ

�س������لية  أ�سا�س������اً، تليها مبر�حل مو�د لغتها �الأ �
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�سلية رو�سية  �لفرن�سية، وقلة قليلة لغاتها �الأ

أملانية، فاإن �لداللة و��س������حة  أو � أو �إ�س������بانية � �

أث������ري�ت �لتي يفرزها تثقيف  فيما يخ�س �لتا

�أجيالن������ا مبفاهي������م وتقاليد وع������اد�ت وقيم 

أنكلو�ساك�س������ونية، ت�س������كل ع������رب �سخو�س������ها  �

طفالنا  و�أحد�ثه������ا ومقا�س������دها بالن�س������بة الأ

عجاب. لقد  ناذج للتمث������ل و�القت������د�ء و�الإ

عرفت مكتبتنا �لعربية عدد�ً قلياًل من �ملو�د 

طف������ال جاءت من  �ملرتجمة �ملخ�س�س������ة لالأ

وروبية،  مريكية و�الأ جمتمع������ات �أخرى غري �الأ

على �لرغم من �أن معظم تلك �ل�سعوب �أقرب 

�إلينا، مثل �س������عوب �إفريقيا و�ل�سني و�ليابان 

و�إندوني�س������يا و�إير�ن و�س������و�ها، فهي بدورها 

 ،
)9(

أو �لفرن�سية نكليزية � مو�د مرتجمة عن �الإ

وبالت������ايل فمن �ختاروها �أ�س������اًل لترتجم �إىل 

وروبييتني �عتمدو�  �إحدى هات������ني �للغتني �الأ

ن�س������ق قيمهم وذوقهم ومعايريهم –وماآربهم 

�أي�ساً- يف ذلك �الختيار.

أتها  عر�س������ت )ليلى حممد حمم������د( ما ر�

طفالنا، معددة  �س������فات �لرتجمة �ملفي������دة الأ

عنا�������رض عامة مكررة، يف نف�س �لوقت �لذي 

عك�ست ما بد� ياأ�ساً من كفاءة ترجمة ما هو 

طفال �إىل �لعربية، �أو رمبا  مفيد من �أدب �الأ

�سكا بتلك �لكفاءة، فدعت �إىل: 

»- �أن تنح�������رض يف �ملوؤلف������ات �ملخت������ارة 

و�جلدي������رة بالرتجم������ة و�لتي تتما�س������ى مع 

�لرتبية.

تق������ان وتبل������غ م�س������توى  - �أن متت������از باالإ

كال�سيكياً. وهذ� نادر يف �لكتب �لتي ترتجم 

ف�س������ل قر�ءة هذه  طف������ال. لذلك فمن �الأ لالأ

�سلية �أو يف لغات �أجنبية  �لكتب يف لغاتها �الأ

�سلية. فمثاًل:  أتقنت ترجمتها عن لغاتها �الأ �

نكليزية  ألي�س يف بالد �لعجائب« �الإ ق�س������ة »�

�سل يف�سل قر�ء�تها مرتجمة �إىل �لفرن�سية  �الأ

نكليزية ويعرف  �إذ� كان �لق������ارئ يجه������ل �الإ

 .
)10(

�لفرن�سية..«

خرية  لقد عا�������س �لعامل يف �ل�س������نو�ت �الأ

عالم  �لعدي������د من ف�س������ائح و�نتكا�س������ات �الإ

مريك������ي �لتي �رضعان م������ا تذوب يف زخم  �الأ

دفقه �لطاغي، لكن تاأثري�تها �لرت�كمية تظل 

أكاذيبه �ملتعمدة و�ملربجمة  � تتفاعل، وخا�سة 

يف تغطية حرب �خلليج �لثانية �سد �لعر�ق، 

أ�س������لحة دمار �سامل  كاذيب عن � ثم يف ن�رض �الأ

عر�قي������ة مزعوم������ة، ويف �لتجاهل �لعن�رضي 

بادة �جلماعية يف رو�ند� وبوروندي  حلقائق �الإ

مريكية يف ماأ�ساة �لكونغو، ويف  �سابع �الأ ولالأ

�لتغطية �س������ديدة �النحياز لتطور�ت جمابهة 

�ل�سعب �لفل�سطيني للغز�ة �ل�سهاينة. �سدرت 

 Tell)ع�رض�ت �لكتب مثل كتاب )�كذب علّي

 Me Lies: Propaganda and Media
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 Distortion in the Attack on Iraq
كادمييني  ألفه عدد م������ن �لباحثني و�الأ �لذي �

مريكيني و�س������در يف مطلع  �لربيطانيني و�الأ

�لعام 2004م عن د�ر Verso، وكذلك كتاب 

ديفيد ميللر )�إنهم يكذبون( �ل�سادر عن د�ر 

بلوت������و يف نهاية �لعام 2003. لكن و�س������ائط 

مريك������ي �ملاأزوم  ع������الم �الأ و�أدو�ت ه������ذ� �الإ

تلعب دور�ً هائاًل يف �س������ياغة �لوعي �لثقايف 

و�سياغة �لقيم و�ل�سلوك، ال �لتاأثري �ل�سيا�سي 

عالمي فق������ط، على �متد�د �لعامل. ويبلغ  و�الإ

دو�ت م�س������تويات  أث������ري تلك �لو�س������ائط و�الأ تا

بالغة �خلط������ورة يف �ملجتمعات �ملفتقرة �إىل 

�أدو�ت وو�س������ائل موؤهلة مللء �لفر�غ، يف زمن 

أبرز �أدو�ت ت�سكيل  عالم فيه � ت�سكل و�سائل �الإ

�لثقافة �ملحلية و�لعاملية و�لتحكم بها. وهنا 

ي������رى �لبع�س �أن م������اأزق �خلط������اب �لثقايف 

عالمي �لعربي يف هذ� �لو�س������ع �مل�ستجد  و�الإ

ي�ستحكم �أكرث، فهو غالباً متخلف يف �إمكاناته 

وو�س������ائله، �س������لطوي يف جوهره، ذر�ئعي يف 

معاجلات������ه �ملنطلق������ة من �لتعاج������ز و�لبحث 

أ�سهل �حللول و�الختيار�ت دون �كرت�ث  عن �

ب�س������المتها، �عتاد �لكذب و�ملبالغة و�الدعاء 

و�لتاأرجح ما بني تهويل وتهوين وفق ما يظنه 

حاجة �للحظة �لر�هنة، كما �أوغل يف خد�ع 

ر�س������اء �أ�س������حاب �ل�سلطان  خر الإ �لذ�ت و�الآ

أو يرغبونه يف ممار�سة  وت�سويغ ما يرتكبونه �

فجة ال�ستغباء �لنا�س، وظلت رو�ئح تاأثري�ت 

ق�س������ائد �ملديح و�لهجاء �جلاهلية تفوح من 

خلف �أقنعة حد�ثة ال يح�س������ن �رتد�ءها، وال 

تفلح باإخفاء قباحته. 

لقد �نتقل عاملنا منذ عقدين �إىل ف�س������اء 

�النرتنت �لذي ال جتدي معه رقابة وال قمع 

وال ق�رض وال حتكم خارجي، فالرقابة �لفردية 

�لذ�تية وحدها هي �لتي باتت ت�ستطيع �ليوم 

خو�س �ل�رض�ع مع �سهو�ت �لف�سول و�لتقليد 

نرتنت  أنه������ى �الإ و�جل������وع �إىل �ملعرف������ة. لقد �

�سلطة �لرقابة و�لتحكم و�لو�ساية على �لن�رض 

فكار و�ملو�قف. �إن �لتم�س������ك  و�لعرو�س و�الأ

�س������اليب �ملتخلفة �لبائدة لن يقود �س������وى  باالأ

عالم  جيال �جلديدة �أكرث من �الإ �إىل تنفري �الأ

�لر�س������مي و�س������به �لر�س������مي، و�نتقال �لقر�ء 

نرتنت  و�مل�ساهدين و�مل�ستمعني �إىل ف�ساء �الإ

�لذي ال حتده حدود، وال تتحكم به رقابة.

مل تعد �ملقارنة و�ردة بني و�س������ائل �إعالم 

أ�س������اليب وعقليات  و�ت�س������ال تتحك������م به������ا �

أنها فق������دت تاأثريها  متخلفة مل ت������درك بعد �

وفاعليتها و�سحاياها، بل مل تعد قادرة حتى 

على خماطبة �لعاملني فيها مبا�رضة، ناهيك 

عن �إقناعه������م، وتلك �لتي حت�س������ن توظيف 

�لتقان������ة �حلديثة وت�س������تغل ت������وق �لنا�س �إىل 
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مزيد من �حلرية و�إر�ساء �لذ�ت. �إن �لقدرة 

على تطويع �ل�سلوك و�لتحكم بالقيم و�لروؤى 

و�ملو�قف عاملياً جتعل �ملقاومة �حلقيقية �أو 

ممار�س������ة حق �لتمايز عن �جلائحة �لطاغية 

أ�سد �سعوبة  مت�س������كاً بقيم خمالفة �أو خمتلفة �

و�أكرث تعقيد�ً من �أي زمن م�س������ى. وبالتايل، 

فاإن �س������ناعة خطاب ثقايف و�إعالمي عربي 

معا�رض فاعل �سارت حمكومة مبدى ��ستعد�د 

هذ� �خلطاب لفهم طبيع������ة �لع�رض و�أدو�ته 

خر  �أوالً، و�عتماده �ل�سدق مع �لذ�ت ومع �الآ

على حد �س������و�ء، و�البتعاد عن �ل�س������عار�تية 

�نت�س������ار�ت  �لهز�ئم  وت�س������وير  و�الدعاء�ت 

و�لف�س������ل �إجناز�ت و�ملبالغات �جلوفاء �لتي 

فعال �لعادية خو�رق ومعجز�ت  جتعل من �الأ

و�لت�س������رت على �لق�س������ور و�ل�س������لبيات. كما 

أنها حمكومة مبدى قدرتها على �لت�س������دي  �

لهجمات �رض�سة مبا�رضة وغري مبا�رضة، تنطلق 

من جهات �س������تى وعلى م�س������تويات متعددة، 

لتفري������غ �أمتنا م������ن فاعلية ر�ب������ط �النتماء 

و�لهوية و�لعقيدة، يف مقابل ��ست�رض�ء عبادة 

�ملال و�ل�س������هو�ت و�ل�سعوذة و�ل�سطحية ونهم 

�ال�س������تهالك و�لتحلل م������ن �لعائلة ومن قيم 

�ملجتمع وت�س������ويغ �خليانة و�لكذب و�لتعري 

ج�س������دياً و�أخالقي������اً و�ال�س������تالب و�النبهار 

مبركز �لهيمنة �لكونية �لر�هن. �أكد �لدكتور 

�مله������دي منج������رة، رئي�������س �الحت������اد �لعاملي 

أزم������ة وجودية  للم�س������تقبليات، �أن »�أزمتن������ا �

د�خلي������ة ذ�تية نابعة من غياب �لدميقر�طية 

قطاع وغياب �حرت�م حقوق  وهيمنة منطق �الإ

جناز �حلقيقي يكون �أوالً  . �إن �الإ
)11(

ن�سان« �الإ

أ�سا�ساً  على �س������عيد �لذ�ت، و�إقناع �لد�خل �

ن�س������ان �ملو�طن  من خالل �إعادة �العتبار لالإ

ب������دالً من �لقطيع �ملتحكم به، برجمة لتاأييده 

وعو�طفه وهتافه و�سمته، و�لعودة �إىل جعل 

هد�ف  م������ة و�لقي������م و�الأ �ل������والء للوطن و�الأ

و�ملب������ادئ. كذلك فاإن نبذ ما ��س������ت�رضى من 

ممار�س������ة �لنفاق و�لرياء وخفة �لتعاطي مع 

�ل�س������اأن �لعام وتوهم �حتكار �ل�س������و�ب، بل 

و�حت������كار �لوطنية و�لوطن ذ�ت������ه، و�لتحايل 

على �حلقائق و�لرق�س بالكلمات وت�س������ويق 

رقام و�ل�س������ور �رضط  كاذيب و�لتالعب باالأ �الأ

خلطاب تربوي وثقايف و�إعالمي فاعل، وهو 

�رضط متالزم مع تعميم هذ� �ل�س������لوك على 

�سعيد �ملجتمع باأ�رضه، مع تركيز �سديد على 

طفالنا. ما هو موجه الأ

�إن جتدي������د �س������ياغة �خلط������اب �لثقايف 

�لعربي –�ملحا�رض ب�س������غوط �ل�س������لطة قمعاً 

وغو�ي������ة، وبالتقوقع �لقطري �ل������ذي ترتفع 

�سدوده وتت�سع خنادقه با�ستمر�ر، وباختالل 

�س������لم �لقيم �ملجتمعي، �إ�سافة �إىل �لتاأثري�ت 
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أولوي������ة ملحة، �إذ  �خلارجية- م�س������األة ذ�ت �

ت�ستد �رضورة �لتغيري بدياًل ل�سيخوخة وعقم 

أو �لتجديد يف  ح�س������اري وتيه لكن �لتغي������ري �

أو رد  �لثق������ايف لي�س جم������رد عملية طارئ������ة، �

أو �اللتفاف  فع������ل �آين للهروب م������ن م������اأزق �

على �س������غط خارجي. �لتغيري عملية مركبة 

د�ئمة، و�إن �ختلفت وتائر ن�ساطها وفعاليتها 

و�رضعتها من حني �إىل �آخر. من �خل�سائ�س 

�لرئي�س������ة �ملرجحة �أن ينبثق �لثقايف �ملغاير، 

�أو �جلدي������د، يف جمتمعن������ا �لعرب������ي �متد�د�ً 

�س������يل م������ن قدميه، على م�س������توى �لب�رض  لالأ

أ�ساليب �حلياة  و�لعاد�ت و�لقيم و�لتقاليد و�

نت������اج، متفاع������اًل يف د�ئرت������ه �ملحلية مع  و�الإ

م������ة باأ�رضها، ليهياأ �لد�ئرتني  د�ئرة ثقافة �الأ

معاً، بتح�سينهما وتعزيز مناعتهما بخ�سو�س 

مة،  �سيلة لالأ م�سائل �لهوية و�ملنابع �لقيمية �الأ

تاأه������اًل لتفاعل متب������ادل مع د�ئ������رة �لثقافة 

�لعاملية. ين�س������اأ هنا ت�س������ادم يفرزه تناق�س 

لية مع �لثقافة �ل�س������يرب�نية  موؤكد له������ذه �الآ

Cyberculture �لت������ي يب�������رض بها �س������دنة 
�لعوملة، ثقافة �لف�ساء �لكوين �ملتحررة متاماً 

من �النتم������اء�ت �لدينية و�لوطنية و�لقومية، 

بل �لت������ي تبتلع تلك �النتم������اء�ت و�إفر�ز�تها 

ر�ء على  وتلغيها متاماً. لئ������ن �تفقت �أكرث �الآ

�أن م������ن �������رضوط �لتجديد و�لتغي������ري �لثقايف 

�لتح������رر من �لبديهيات، و�لنف������اذ �إىل د�خل 

�ملفهوم وجوهره عرب نقده وتفكيكه و�إدر�ك 

كنه عنا�رضه ومكوناته وتوجهاتها، مع �لوعي 

�لد�ئم بحقيقة �أن �لثقافة من �إنتاج �ملجتمع 

باأ�رضه، ولي�ست نتاج �ملثقفني فقط.

�������رضح ماكدوغ������ل مث������اًل نو �ل�س������لوك 

خالق������ي، و�رتباطه بعم������ل )نحن(، وهنا  �الأ

تلع������ب �لتاأثري�ت �خلارجية دور�ً رئي�س������اً يف 

خ������رى يف كل فرد  تغلي������ب �إحد�ه������ا على �الأ

أث������ره بالر�أي �لع������ام و�حتذ�ئه  وفق������اً ملدى تا

�لق������دوة و�ملث������ال و��س������تعد�ده لتعل������م �لتز�م 

ح������كام، �أي وفقاً ملدى  �ل�رض�ئع و�ل�س������نن و�الأ

�ندماج �لوجد�ن �ل�س������لبي يف عاطفة �حرت�م 

. ولك������ن ما هو م������دى دور �لعقل 
)12(

�ل������ذ�ت

�لفردي يف هذ� �ل�س������دد، وما هو مدى فعل 

ر�دي و�لال�إر�دي يف كل حالة؟ ما هو دور  �الإ

أنا(  �لعقل �لفردي �أي�ساً يف تفاوت ترجيح )�

على )نح������ن(، وبالتاأكيد على )هم( بني فرد 

و�آخر، �إىل جانب �ل������دور �ملوؤكد ملدى تفاعل 

تلك �حلالة مع بيئتها �الجتماعية بحلقاتها 

�ملختلفة؟ بكلمات �أو�سح: هناك عقل جمعي 

�فرت��سي، وتفكري جمعي �فرت��سي، وهذ� ما 

أو �إىل �ل�س������لطة  �أغرى �لطاحمني �إىل �لرثوة �

أو �إىل �لنفوذ باإقامة موؤ�س�س������ات متخ�س�سة  �

بت�س������كيل �لر�أي �لع������ام و�لتالعب بتوجهات 
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�جلمه������ور وم�س������ار�ته و�س������لوكه �جلمعي يف 

نتاج و�ال�ستهالك  زياء و�الإ �سوؤون �ل�سيا�سة و�الأ

و�لريا�سة و�لفنون وما �إىل ذلك. لكن ما هي 

أو م�ساحة عمل كل من �لعقل �لفردي  حدود �

و�لعق������ل �جلمعي: �أين ومتى يتحد �لعقالن؟ 

و�أين ومتى �فرت�قهما؟ لو تفح�س������نا ر�هننا 

�لعربي نلم�س بو�سوح و�سهولة تفاقم تاأثري�ت 

�لغزو �لثقايف يف توظيف �لتخلف �ل�سيا�سي 

و�لفق������ر �لثقايف و�لعبث �ل�س������لطوي �لقمعي 

�لتق�س������يمي ب�س������يغه �لقطرية  و�ل�رضط������ان 

آلية يتو�لد  و�لطائفية و�لتك�س������بية لتكري�س �

ح������د�ث ت�س������ويه قيمي  عربه������ا �لتمزق، والإ

وتدهور �أخالقي �رضعان ما �أدى �إىل �نت�س������ار 

حباط  ف�ساد و�لفقر و�الإ متفاقم للف�س������اد و�الإ

و�لتقوقع �لفردي وهيمنة ر�أ�س �ملال �ملتوح�س 

على قمة �لهرم �لقيم������ي و�النكفاء �ملتز�يد 

عن �مل�س������اركة يف �ل�س������اأن �لعام، وبهذ� بتنا 

بعيدين جد�ً عن �لثقافة �ل�سيا�س������ية �لعربية 

أو �مل�س������رتكة. كم������ا �أن �لذ�ك������رة  �ملوح������دة �

�لتاريخية �مل�سرتكة فتتعر�س �ليوم �إىل حملة 

تدمري منهجي هائلة تنفذها �أدو�ت خارجية 

.
)**(

وحملية

تربز هن������ا �أهمية �لعملية �ملعقدة لتحويل 

أو �إدر�ك، ودور ترجمة  �ملعلومة �إىل معرفة، �

طف������ال بال������ذ�ت �إىل �لعربية يف هذ�  �أدب �الأ

ن�س������ان، فرد�ً وجمتمعات،  �ل�س������دد. ففي �الإ

قدر�ت ��س������تثنائية خمتلفة كامنة، قدر�ت ال 

يتاح ��ستخد�مها �سوى لقليل من �لنا�س. لكن 

ن�سان، فرد�ً وجماعة  تعطيل قدر�ت هائلة لالإ

وجمتمع������اً، ظاهرة م�س������ت�رضية يف جمتمعاتنا 

أو �لرتبي������ة �لفردي������ة  نتيج������ة �جله������ل به������ا �

و�جلمعية �لتي حت�س على �لتو�كل و�لتهرب 

من حتمل �مل�س������وؤولية و�لدع������ة و�لنزوع �إىل 

�ل�سهل دون �كرت�ث ب�سو�به و�خل�سوع لقمع 

مة ويلغي  �س������لطوي على نحو يغيب �إر�دة �الأ

تفكريها. نتمعن هنا مبا خل�س �إليه �لدكتور 

أ�ستاذ علم �لنف�س يف جامعة  دويه در�ي�سما، �

غرونتغهن �لهولندية، �أن �لذ�كرة غري م�سوؤولة 

عن تخزين �ملا�س������ي فقط، �إنا هي م�سوؤولة 

أي�ساً، بل �إن �لذكريات  عن تهيئتنا للم�ستقبل �

�ل�سيئة ميكن �أن تكون �سالحاً مفيد�ً للتعامل 

عباء �ملهمة يف �مل�س������تقبل. يقودنا هذ�  مع �الأ

�حلديث �إىل ما ��س������ت�رضى فين������ا من مر�س 

�س������لوكي فتاك قو�مه تد�ول و�سف �لن�سيان 

بالنعمة، مما يعني باملقابل �أن �لتذكر نقمة، 

بينما يح�س������نا �لقر�آن �لك������رمي على �متد�د 

آياته على �لذكر و�لتذكر و�لتذكري، ��ستكماالً  �

للتفكر و�لتدبر. تكررت �لذكرى وم�ستقاتها 

يف �لقر�آن �لكرمي يف �س������ياق �حل�س و�ملديح 

ن  و�لتزي������ني مئت������ني وثالثاً وثمان������ني مرة، الأ

»�لذكرى تنفع �ملوؤمنني«، وتكررت م�س������تقات 

�لن�س������يان يف �ملقابل خم�ساً وخم�سني مرة يف 
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نه يهلك �ساحبه. �إن  �سياق �لذم و�لتحذير، الأ

معرفة �لذ�ت بدقة �أول خطو�ت �لت�س������ويب 

يجابي. ولعل �لتمعن يف �ل�س������ائد  و�لتغيري �الإ

من ذ�كرة �إفر�دية لدينا، وكذلك يف ذ�كرتنا 

�جلمعية، يظهرها ذ�ك������رة رجر�جة، طرية، 

�أدمنت �لن�س������يان، وجرى تروي�س������ها على ما 

هو �أخطر من �لن�س������يان: �لتنا�س������ي، فربعت 

في������ه على نحو يث������ري �لعجب. �إن������ه تروي�س 

معقد مت�س������عب �سق جمر�ه عميقاً يف نفو�سنا 

و�سلوكنا وحياتنا، وتغلغل فينا �أفقياً وعمودياً، 

جياًل يف �إثر جيل، حتى كرث �إدمان �لتنا�س������ي 

آليات  أو بالغو�ية! تر�سخت � مفرو�ساً بالقهر �

خرية متحالفة  هذ� �لرتوي�س يف �لعق������ود �الأ

م������ة �ملتهم������ة باأنها  م������ع عملي������ات تغييب �الأ

أ�س������رية �رضنقة ما�س������وية، وظاهرة �س������وتية  �

تربع يف �ل�������رض�خ و�لرثث������رة، وتخدع �لذ�ت 

غ������ر�ق يف �الّدع������اء�ت وتخو�س حروبها  باالإ

نا�س������يد و�ملبالغات، وتربع يف  بال�سعار�ت و�الأ

نتاج و�لفعل �جلاد  تعطيل وتبديد طاقات �الإ

ب������د�ع و�البت������كار. كثري�ً ما تن�س������ح هذه  و�الإ

أي�س������اً ذكريات م�ستهاة و�إ�سقاطات  �لذ�كرة �

ح������د�ث  لرغب������ات و�أح������الم و��س������رتجاعاً الأ

متخيلة �ساغتها �نفعاالت دفينة، ال حلقائق 

مطابقة لوقائع م�ست. �إن �لتذكر �لرغبوي، 

 Wishful Remembering ،أو �مل�ستهي �

 Wishful أو م�س������تهاة لذكري������ات مرغوبة �

Memories ي�سكل حقاًل ن�سطاً الختالط 

خط������ر ب������ني �لتذك������ر و�لتخي������ل و�لتوه������م. 

و�رضع������ان ما يكر�������س هذ� طغي������ان �لتفكري 

�لرغب������وي  Wishful Thinking عل������ى 

�لتفك������ري �ملو�س������وعي و�لو�قع������ي.. من �ملهم 

أنه �إذ� كان������ت »�حلقيقة تقاوم  هن������ا �أن نعي �

أكاذيبه������ا �لذ�تية« فاإن  با�س������تمر�ر �إفر�ز�ت �

أو  �لعبث بالذكريات –�س������و�ء كان مق�سود�ً �

فر�ز�ت،  مّت بغري وعي- ي�ساعف من تلك �الإ

خدمة ملا ��س������ت�رضى يف جمتمعاتنا من طغيان 

�لذر�ئعية، و�لتل������ذذ بتخدير �لذ�ت لتربئتها 

من �مل�س������وؤولية عن �لرتدي و�لعجز و�لف�سل. 

ن�س������ان �إىل �لتعلم و�لتثقف  �لتذكر �س������بيل �الإ

و�ملر�جع������ة و�لت�س������ويب و�لتطور وتو�س������يع 

�ملد�رك وتعزيز �ملو�هب و�كت�ساف �حلقائق 

و�لتعرف �إىل �لكون، ومن ثم �إطالق طاقات 

بد�ع عرب مر�كمة دفق �ملعلومات وح�س������ن  �الإ

حتليلها وتركيبه������ا و�لتفاعل معها وحتويلها 

�إىل معارف، فكيف يكون �لن�س������يان، نقي�س 

.. �إن من �أوىل �ملهام 
)13(

�لتذك������ر، هو �لنعمة؟

�مللحة حماي������ة ذ�كر�تنا �لوطني������ة و�لقومية 

و�لديني������ة من �لعب������ث و�لتزيي������ف و�لتزوير 

و�البت�س������ار �ملغر�س. وهنا جند م�سوؤولية من 

طفالنا عظيمة، ال عرب  أدباً �أجنبياً الأ يرتج������م �

تالع������ب برتجمة ما هو م�س������يء وخمرب، بل 

�لتدقيق �ل�س������ديد يف مقا�سده وتاأثريه، ومن 

�سهام يف ن�رض �مل�سيء  ثم رف�س حتمل وزر �الإ

منه وتد�وله بني �أطفالنا.
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ر�س������اد Guidance مع مفهوم �لتوجيه نحو م�س������اعدة  تد�خل مفهوم �الإ

أن�سب �سبل �لن�ساط �لتي توؤدي �إىل  �لغري يف �ختيار �أف�س������ل �لفر�س و�س������لوك �

خري �لنتائج �أو حتقق �لغايات �ملن�س������ودة �س������و�ء يف �ملدر�سة، وي�سمى �لتوجيه 

�لرتبوي Educational Guidance، �أو يف �ختيار �ملهنة �لتي يح�س������ن �أن 

)1(
.Vocational Guidance يقوم بها �لفرد وي�سمى ذلك �لتوجيه �ملهني

اد االجتماعي النف�سيساد االجتماعي النف�سيساد االجتماعي النف�سي ر� ر�سإ سإ ر�ال ر�الإ إ ا

ودوره يف العملية التعليمية

اأ�شتاذ جامعي ورئي�ض منظمة طلئع البعث )�شورية(

العمل الفني: الفنان زهري ح�شيب

❁

˜

❁
د. �د. �أحمد �حمد �أبو مو�سىبو مو�سى
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أ�س�س علم �لنف�س �لعام �أن  ور�أى و��سعو �

ر�س������اد جمموع �خلدمات �لتي تهدف �إىل  �الإ

م�س������اعدة �لفرد على �أن يفهم نف�س������ه ويفهم 

م�سكالته، ويختار �لطرق �ملحققة لها بحكمة 

وتعقل، فيتمك������ن من حل م�س������كالته حلوال 

ت������وؤدي �إىل تكيفه مع نف�س������ه وم������ع جمتمعه، 

فيبلغ �أق�س������ى ما ميك������ن �أن يبلغه من �لنمو 

)2(
و�لتكامل يف �سخ�سيته.

ر�س������اد باأد�ء �ملر�س������د ومدى  و�رته������ن �الإ

تاأهيله ومقدرته على �لعطاء �لرتبوي بطرفيه 

أو  �الجتماعي و�لنف�س������ي ودور �ملربي �ملعلم �

�ملر�سد ي�سهم يف �لتكوين �الجتماعي و�لنف�سي 

�لرتبوي للمعلمني، وه������و �أهم جتديد ينبغي 

 )3(
�إدغامه يف �لنظام �لرتبوي و�لتعليمي.

ر�س������اد �الجتماعي �لنف�س������ي  ويرتبط �الإ

ر�دة  بالتوجيه من  �ملر�س������د و�ملربي تفعياًل الإ

�لفرد على جماوزة عو�مل �سعفه، و�ل�سغوط 

�الجتماعية �لنف�سية ومعوقات تنمية دو�فعه 

و��س������تخد�م �إمكاناته وقدر�ت������ه وثمة عن�رض 

ر�س������اد �الجتماعي �لنف�سي  هام يف مفهوم �الإ

ر�س������اد فيما  هو �ندغام ذ�ت �لفرد بعملية �الإ

أبعد من جمرد �لتوجيه عندما ت�س������تند  ه������و �

ر�س������اد لئال  �لعملية �إىل �نفتاح �لذ�ت على �الإ

خ�س������اع  أو �الإ مالء � تقت�������رض �لعملية على �الإ

ولئ������ال يعتق������د �أن �لعملي������ة ه������ي تعامل مع 

ر�س������اد، وفق هذ� �لعن�رض �لهام   مر�سى، و�الإ

ن�ساط عام ال يفرتق عن �لن�ساط �لذ�تي �أي 

أنه يعتمد على متكني �لفرد من فهم نف�س������ه  �

وطاقاته وحتقيق ذ�ته.

ر�س������اد �الجتماعي  وينبغ������ي �أن ينغمر �الإ

�لنف�س������ي بالعملي������ة �لرتبوي������ة يف بر�جمه������ا 

ودينامياتها وهي:

يعن������ي  ال  �لنف�س������ي  ر�س������اد  �الإ �إن  �أوالً: 

أو �لتاأثري يف  �ل�س������يطرة على �س������لوك �لفرد �

�جتاهات������ه ومعتقد�ته و�أناط �س������لوكه عن 

طريق �لتوجيه. 

ر�س������اد �لنف�سي ال يعني حث  ثانياً: �إن �الإ

أو �ل�سغط  أو تخويفه � �لفرد بق�سد حتذيره �

عليه باأ�س������اليب ق�رضية �أو طرق �إجبارية من 

�أجل �لهيمنة عليه.

ر�س������اد لي�س عملية ت�سنيف  ثالثا ً: �إن �الإ

يتوالها �ملر�س������د من �أجل حتديد م�ستويات 

فر�د. �الأ

جابة  ر�بعاً: �إن �ملقابالت �لتي يجريها لالإ

�س������ئلة تهدف �إىل جمع معلومات عن  على �الأ

�لف������رد ومتابعة تاريخه �ل�سخ�س������ي لي�س������ت 

�إر�س������اد�ً عل������ى �لرغم م������ن عالقتها مبجال 

)4(
ر�ساد. �الإ

ويرتك������ز مفهوم �لعملي������ة �لتعليمية على 

�لتعليم عن طريق �لريا�س و�ملد�ر�س و�ملعاهد 
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و�جلامع������ات عن������د �لتز�مها بنظ������م تعليمية 

أو �أهلية خا�سة.  ر�سمية �

وت�س������اف مر�عاة خ�سو�سيات �ملتعلمني 

أنثوي������اً �إىل �العتب������ار�ت  أو � جن�س������ياً ذكري������اً �

�لرتبوية يف �لعملية �لتعليمية، وما يلحق بها 

من مميز�ت �سديدة �خل�سو�سية يف �لتعامل 

مع هوؤالء �ملتعلمني، ولعل �أهمها:

ر�ساد جمرد �إ�سد�ء  لي�ست عملية �الإ  -1

ن�سح. 

ر�ساد يت�سمن �أكرث من جمرد حل  �الإ  -2

مل�سكلة ر�هنة. 

ر�ساد توجه �هتمامها �إىل  عملية �الإ  -3

فعال. �الجتاهات �أكرث مما توجهه �إىل �الأ

ولي�ست  �النفعالية،  �الجتاهات  �إن   -4

�الجتاهات �لعقلية �خلال�سة هي �لتي تكون 

ر�ساد. مادة �الإ

ر�س������اد  ال ب������د من �أن يت�س������من �الإ  -5

)5(
عالقات بني �لنا�س.

ر�ساد �الجتماعي  ويالحظ مدى ��ستناد �الإ

�لنف�سي على و�قع �لعملية �لتعليمية منطلقاً 

للتطوير �لرتب������وي برمته، وكلما روعيت مثل 

أو �ملربني  هذه �لعنا�رض يف �إع������د�د �ملعلمني �

ر�ساد �الجتماعي  مثل لالإ �آلت �إىل �لتوظيف �الأ

�لنف�سي يف جممل �لعملية �لتعليمية لتدعيم 

أو �ملربني.  �سورة �ملعلمني �

ر�س������اد  أم������ر ه������ام يف مكان������ة �الإ وثم������ة �

�الجتماعي �لنف�سي يف �لعملية �لتعليمية هو 

�النعطافة با�س������تمر�ر من �لتوجيه �ل�ساغط 

ر�ساد �لباعث لطاقاتهم  على �ملتعلمني �إىل �الإ

وقدر�تهم على �مل�س������اركة يف تنمية �سخ�سية 

هوؤالء �ملتعلمني عناية بعنا�رض �لتمثيل �لثقايف 

ر�س������اد مثل �لدين و�لعقيدة  �ملت�سلة بهذ� �الإ

�رضة..  مة و�الأ و�لعرف و�لتقليد و�لطق�س و�الأ

�لخ، وهي مكونات ذ�تية ال تغيب عن طبيعة 

�لفرد وممار�سته وم�سلكه وتفكريه.

ر�ساد  همية لالإ وثمة وظيفة يف منتهى �الأ

�الجتماعي �لنف�س������ي يف �لعملي������ة �لتعليمية 

ه������ي فاعليتها يف �لتنمي������ة �لوطنية يف ذ�ت 

أفل������ح �لتحليل �لنف�س������ي  �مل�سرت�س������د، كلم������ا �

نا�س������ي و�الجتماع������ي لل������ذ�ت �لعربي������ة  و�الإ

م�س������اهمة يف �إظهار �ل�������رض�ع د�خل �لذ�ت 

�لعربي������ة، وذلك �لوعي به و�ل�س������عي بالتايل 

حباط، فتلك  �إىل خف�س م�س������اعر �لتوتر و�الإ

�لذ�ت، ما تز�ل ت�س������عر بق�س������ور يف �لتكامل 

ب�س������بب �س������عف عملها �لتكاملي وبخا�س������ة 

 .
)6(

أو�لي������ات �لدف������اع �ملبا�������رضة و�لو�عي������ة  �

ر�س������اد �الجتماعي �لنف�س������ي يف �لعملية  فاالإ

�لتعليمية �سديد �لنفع يف �لوقاية من �لع�ساب 

و�ملخاوف و�لقل������ق و�ل�س������عف �لد�خلي يف 

تقوية �لعزمية وت�سليب �لذ�ت.
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ر�شاد الجتماعي النف�شي يف العملية  الإ

الرتبوية:

ر�ساد  ثمة مو��س������فات ت�س������من جناح �الإ

�الجتماعي �لنف�س������ي يف �لعملي������ة �لتعليمية 

ن�سانية  هي حتقق �مل�س������تويات �الأخالقية و�الإ

و�ملهني������ة لدى �ملعلم �ملرب������ي يف �لتعامل مع 

�ملتعلم������ني ويف �إج������الء �لر�س������الة �لتعليمية 

و�أهد�فها.

أثر �أمر و�حد �س������اغط  ول������و �أمعن������ا يف �

ر�س������اد �الجتماع������ي �لنف�س������ي يف  عل������ى �الإ

أينا خماطره تت�س������اعف  �لعملية �لتعليمية لر�

ر�س������اد، و�أق�سد به  كلما �بتعدنا عن هذ� �الإ

و�س������ائل �الت�س������ال و�ملعلوماتية، �إذ ت�س������لب 

خريين، �لنا�سئة من وقتهم  خالل �لعقدين �الأ

و�إمكانياتهم ولعا بالقنو�ت �لتلفزيونية �لتي 

�خرتقت حدود �لرقابة، ثم ت�سلبهم يف نو�دي 

نرتنت �لتي تدمر ذو�تهم �خلا�سة و�لعامة  �الإ

ر�س������اد �الجتماعي و�لنف�سي  ما مل يوؤخذ باالإ

لتح�سني حال �ملتعلمني يف �لعملية �لتعليمية 

ر�س������اد �الجتماعي �لنف�س������ي  وينف������ع �الإ

ر�س������اد �لرتبوي �سمن �لعملية  كلما �أدغم باالإ

�لتعليمي������ة للتن�س������ئة وفق تربي������ة قيمية يف 

�ملجاالت �لتالية:

- �لن�ساط وال �سيما �للعب.

- توفري �حلاجات.

- مو�جهة �مل�سكالت.

ر�س������اد �الجتماعي �لنف�سي  وقد حكم �الإ

على �أهمية �لن�ساط لدى �ملتعلمني من خالل 

وىل.  �للعب و�لتمثيل بالدرجة �الأ
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ر�ساد يف �أمريكا على  أ�سارت جتارب �الإ و�

ر�ساد،  �س������بيل �ملثال �إىل تو�فر �حلرية مع �الإ

�إذ يحتاج �مل�سرت�س������د �إىل �ل�س������بط و�لنظام 

�أفكارهم  باإر�دتهم وحريتهم للتخفي������ف من 

أنف�س������هم وليتعلمو�  �لذ�تية �لتي ترتكز حول �

)7(
خرين. كيف يعي�سون يف �سالم مع �الآ

ر�س������اد يف تربي������ة �ل�س������عور  وي�س������عف �الإ

بامل�س������وؤولية عن������د �مل�سرت�س������دين، ف������اإدر�ك 

�لطفل حقيقة نف�س������ية بالن�سبة لغريه له �أكرب 

ثر يف تقوية �سخ�س������يته وجعله فرد�ً �أكرث  �الأ

)8(
م�سوؤولية.

خم������اوف  نف������ي  �إىل  ر�س������اد  �الإ ويدف������ع 

�مل�سرت�سدين �أو مو�جهتها مب�ساعدة �ملر�سدين 

من خالل تنمية و�س������ائل هوؤالء �مل�سرت�سدين 

�لدفاعي������ة و�الرتقاء بالن�س������ج و�لبلوغ لئال 

 
)9(

يتعر�س �أمثالهم للمخاوف �ملتفاقمة.

ر�س������اد �الجتماعي  وتع������ددت جماالت �الإ

ر�ساد �لعالجي و�لرتبوي و�ملهني  �لنف�سي كاالإ

طفال و�ل�سباب  �رضي �إر�ساد �الأ و�لزو�جي و�الأ

و�لكبار.

وح������دد علماء �لنف�س على �س������بيل �ملثال 

�ملو�قف �مل�س������ببة لل�س������غوط �لنف�س������ية لدى 

�ملعل������م �لناظر يف ح������ال �ملتعلمني، يف ثالثة 

م�سادر هي:

�ملو�قف خارج �لبيئة �ملدر�سية.   -1

�ملو�قف د�خل �لبيئة �ملدر�سية.  -2

)10(
�سخ�سية �ملعلم وقدر�ته.  -3

ويرتهف �لقيا�س �لنف�سي ب�سبط مقايي�س 

�ال�رض�بات �لنف�س������ية مثل: �لقلق �لنف�س������ي 

وقيا�س������ه، و�لقل������ق �الجتماع������ي وقيا�س������ه، 

و�ملخ������اوف �ملر�س������ية وقيا�س������ها، و�الكتئاب 

وقيا�سه، وقيا�س �لو�ساو�س  �لقهرية، وتوهم 

�ملر�س و�له�س������ترييا، وال ينبغي �أن نغفل عن 

أ�سا�سي هو �أن �لقيا�س �لنف�سي متعالق مع  �أمر �

�لقيا�س �الجتماعي، ويعد �لقلق �الجتماعي 

أو ما ي�سمى �خلوف �الجتماعي �أي�ساً و�حد�ً  �

كرث �نت�س������ار�ً يف  من �ال�رض�بات �لنف�س������ية �الأ

�لعامل، ولوح������ظ �أن �لقلق �الجتماعي يتاألف 

أبعاد نف�سية و�جتماعية و�سو�ها  من جمموعة �

لك�سف درجات �ملقيا�س مثل:

- قلق �جتماعي ال يذكر.

- قلق �جتماعي خفيف.

- قلق �جتماعي متو�سط.

- قلق �جتماعي و��سح.

- قلق �جتماعي �سديد ومعيق للفرد يف 

)11(
خرين. تفاعله مع �الآ

�الجتماعي  ر�س������اد  �الإ وتنوعت طر�ئ������ق 

ر�س������اد �لفردي و�جلماعي  �لنف�س������ي مثل �الإ

ر�س������اد �ملبا�رض وغري  و�لتباي������ن بينهم������ا و�الإ

ر�ساد �لديني و�ل�سلوكي،  �ملبا�رض وبينهما، و�الإ
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ر�ساد  ر�س������اد خالل �لعملية �لرتبوية، و�الإ و�الإ

باللعب.

ر�س������اد  ويحب������ذ بع�س علم������اء �لنف�س �الإ

بالطري������ق �ملبا�������رض يف �لعملي������ة �لتعليمي������ة   

نه������ا جتاهر  Directive Courseling  الأ
مب�ساركة �مل�سرت�سد وتقوم على مبادئ نابعة 

من هذه �مل�س������اركة مثل ��س������تعد�د �مل�سرت�سد 

ر�ساد وحق �مل�سرت�س������د يف تقرير م�سريه  لالإ

بنف�سه، وتقبل �مل�سرت�سد  لذ�ته عند �ملر�سد، 

ر�س������اد عملية تعل������م، و�الهتمام  و�عتباره �الإ

بامل�سرت�س������د ع�س������و� يف جماعة، و��ستمر�ر 

 
)12(

ر�س������اد  ومر�ع������اة �لف������روق �لفردية. �الإ

وتوؤدي هذه �لطريقة �إىل تكيف �ملر�س������د مع 

نف�سه ومع جمتمعه.

ر�س������اد �الجتماعي  وتط������ور�ت بر�مج �الإ

�لنف�سي يف �لعملية �لرتبوية بناء على �لتطور�ت 

�س�������س �لعامة و�لفل�سفية  أي�ساً، فاالأ �ل�سابقة �

و�لنف�سية و�لرتبوية و�الجتماعية، و�لع�سبية 

أ�سكال �تفاق �أهد�فها  و�لفيزيولوجية كثرية و�

ه������د�ف �لتعليمية ت�س������تدعي �لتكامل  مع �الأ

مع �لرب�مج �لتعليمية، و�لعالقة متبادلة بني 

ر�ساد، وتوؤثر �لو�حدة يف  عمليتي �لتعليم و�الإ

خرى، »وكلتاهما توؤديان �إىل �لتعلم و�لنمو   �الأ

وت�ساعد�ن يف حل �مل�سكالت«.

ر�س������اد �الجتماع������ي  وتغ������دو بر�م������ج �الإ

�لنف�س������ي يف �لعملي������ة �لتعليمية �أكرث مر�عاة 

للتط������ور�ت �الت�س������الية و�ملعلوماتية، ويحتل 

تاأهي������ل و�إع������د�د وتدريب �ملر�س������دين مكانة 

ر�س������اد �الجتماعي  هامة يف بلوغ �أهد�ف �الإ

�لنف�سي يف �لعملية �لتعليمية.

وت�س������تدعي هذه �حلال تو�فر �ل�سفات 

�ملفيدة يف �ملر�س������د مربي������اً ناجحاً كاالجتاه 

�لتع������اوين �لدميقر�ط������ي  و�لعطف و�حرت�م 

فق وتنوع  �س������عور �لفرد و�ل�سرب، و�ت�س������اع �الأ

�مليول، وح�س������ن �ملظهر �ل�سخ�س������ي و�للطف 

يف �ملعاملة، و�لعدل و�مل�س������او�ة، وروح �ملرح، 

و�عتد�ل �ملز�ج وثبات �ل�س������لوك، و�الهتمام 

مب�س������كالت �مل�سرت�س������دين، و�ملرونة، وتقدير 

�مل�سرت�س������دين و�إطر�ئهم، و�ملهارة �لفائقة يف 

)13(
ر�ساد. �لتعليم و�الإ

ر�س������اد على �لتكامل  ويرك������ز �ملعنيون باالإ

�لرتبوي يف �لعملية �لتعليمية، فهناك حاجة 

كربى �إىل �س������م مفاهيم ديناميات �جلماعة 

وطرقها �إىل بر�مج �لتدريب و�لكتب �ملدر�سية 

خ�سائيني �لطبيني  �ملخ�س�سة للمعلمني و�الأ

و�لنف�س������يني �لذين ي�س������رتكون يف �لعمل مع 

 )14(
�ملربي.

ر�س������اد  ون������ادى �ملرب������ون �إىل �لعناية باالإ

�أوال ف������اأوال يف �لتخطي������ط و�لتنظيم للعملية 

 
)15(

�لتعليمية.
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النف�ش���ي  الجتماع���ي  ر�ش���اد  الإ واق���ع  

�شوري���ة  يف  التعليمي���ة  العملي���ة  يف  ودوره 

واآفاقه:

�رضة ه������ي �لبيئة  على �لرغم م������ن �أن �الأ

طفال وتربيتهم وتزويدهم  �لطبيعية لن�سوء �الأ

بالعو�مل �لنف�سية و�لثقافية �لالزمة لنموهم، 

�إال �أن تربية �لطفل مل تعد �س������اأناً خا�س������اً من 

�رضة وحدها، فهن������اك �لكثري من  �س������وؤون �الأ

�رض �لفقرية �لتي لي�س������ت لديها �لو�س������ائل  �الأ

أو �ملعارف �لالزمة لرعاية �أطفالها، �ل�سيء  �

أو  �لذي يقت�س������ي �������رضورة تدخ������ل �لدولة �

خرى ملد يد �لعون  �ملوؤ�س�سات �الجتماعية �الأ

�رض.  يف عملية �لتن�سئة ملثل هذه �الأ

لق������د كان �لطفل يف �ملا�س������ي ينظر �إليه 

أنه لوحة مل�ساء نكتب  أنه رجل �سغري، و� على �

عليه������ا ما ن�س������اء، ولكن مل تعد ه������ذه �لنظرة 

�س������ائبة �ليوم، ومل يعد هناك �قتناع تام باأن 

لدى �لطفل خمزن لتخزي������ن �ملعلومات �لتي 

تق������دم له دون �أن ي�س������ارك به������ا ويقتنع بعد 

�حل������و�ر و�ملناق�س������ة بجدو�ه������ا �إىل وجد�نه 

لتخ������زن يف جماله������ا وتك������ون ث������روة ثقافية 

ي�س������تطيع �أن ي�س������تح�رضها عندما يو�سع يف 

�لبيئة �ملنا�سبة لها. 

واقع نظام التعليم العربي: 

�إن نظ������ام �لتعلي������م �لعرب������ي، �س������اأنه يف 

نظمة �لتعليمية يف �لدول  ذلك �س������اأن كل �الأ

�لنامية، ه������و �أحد �ملوروثات �ال�س������تعمارية، 

و�لت������ي تفاعل������ت م������ع �أهد�ف وخ�س������ائ�س 

�سا�س������ية وبخا�س������ة �أهد�ف �لفئة  �ملجتمع �الأ

�مل�سيطرة على �ل�سيا�سة و�القت�ساد و�ملجتمع  

أولوية ق�س������وى  فق������د �أعطت �لدول �لنامية �

للتعليم وعملت على ن�������رضه، وتبنت يف ذلك 

أن�س������اأها �ال�ستعمار دون  �لنظم نف�سها �لتي �

هد�ف و�لبنية و�مل�سمون   تغيري جذري يف �الأ

وذلك �ت�س������اقاً مع تبني ه������ذه �لدول لنموذج 

�لتنمي������ة �لغربي و�تخ������اذه كمثال يحتذى يف 

�لفكر و�لثقافة و�ملعرفة. 

و�ملدر�س������ة يف نظ������ام �لتعلي������م �لعرب������ي 

�أ�سبحت موؤ�س�س������ة �نتقائية تعمل عن طريق 

�المتحانات على ت�سنيف �لتالميذ ومنحهم 

ت و�ملوؤهالت �ملطلوبة لدخول �لقطاع  �ل�سهاد�

�حلديث، فقد �أ�سبحت �ملناهج �ملدر�سية يف 

كل مرحلة تعليمية تهدف �إىل �إعد�د �لتلميذ 

للمرحلة �لتي تليها ولي�س �إىل �إك�سابه مهار�ت 

حمددة تعينه وتنفعه يف حياته �لعملية خارج 

�ملدر�سة. 

نظام التعليم والتن�شئة الجتماعية: 

�لتن�س������ئة �الجتماعية ه������ي �لعملية �لتي 

أو  يتعل������م �لف������رد بو�س������اطتها ط������رق جمتمع �

جماع������ة �جتماعية حت������ى يتمكن من �حلياة 
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ب������ني تل������ك �جلماعة وي�س������بح ف������رد�ً قادر�ً 

عل������ى �مل�س������اركة يف �ملجتم������ع، فه������ي عملية 

�كت�س������اب �ملعارف و�لنماذج و�لقيم و�لرموز 

ن�سان  وهي �سريورة يكت�س������ب عن طريقها �الإ

وي�ستبطن طو�ل حياته �لعنا�رض �الجتماعية 

– �لثقافية �ل�سائدة يف حميطه، ويدخلها يف 
بناء �سخ�س������يته، ولكن ه������ذه �لعملية �لعامة 

أنو�ع �لتعليم، منها  ت�س������مل على �لعديد من �

ماهو و��س������ح ومرئ������ي، ومنه������ا ماهو خفي 

وم�سترت، كما �أن عملية �لتعليم قد توؤدي �إىل 

�كت�ساب مفاهيم و�أفكار ال تتفق جميعها مع 

توقعات �لثقافة �مل�س������يطرة، فهي يف جمتمع 

معني ميكن �أن ت�س������هم يف ��ستقر�ره �أو عدم 

أو تغيريه، يف زيادة �أو  ��س������تقر�ره، يف جموده �

قلة �مل�ساركة �ل�سيا�سية  للر�أي �لعام فيه.

ر�شاد الجتماعي والنف�شي:  دور الإ

�لتن�س������ئة  �حتياج������ات  �أوىل  م������ن  لع������ل 

�الجتماعية، هي م�س������اعدة �لف������رد على �أن 

يفهم نف�س������ه، ويفهم �إمكانات������ه وبيئته حتى 

ميكنه �لتفاعل معها تفاعال �سليما، ي�ساعده 

على �لتكيف �ل�س������ليم وهو ما يدخل يف بناء 

�ل�سخ�س������ية، وتعد خط������وة وز�رة �لرتبية يف 

�س������ورية باال�ستعانة باملر�سد �لنف�سي و�ملر�سد 

�الجتماع������ي لتدعي������م �لعملي������ة �لرتبوية يف 

خرية، خطوة يف �الجتاه �ل�سحيح  �ل�سنو�ت �الأ

أو لنقل عملية بناء  لتطوي������ر عملية �لتعلي������م �

ن�س������ان، فعلى �لرغم م������ن خطو�ت تطوير  �الإ

نظام �لتعليم يف �س������ورية و�لت������ي بد�أت منذ 

�حلركة �لت�سحيحية عام 1970، �إال �أن هذه 

�لعملية �أق�س������د تطوير نظام �لتعليم وربطه 

باحتياج������ات �ملجتمع – ه������ي عملية تربوية 

وىل، ومن هنا نفهم هذه �خلطوة  بالدرجة �الأ

ونعتربها لبنة جديدة مهمة فيما ت�سعى �إليه 

�ل�سيا�سة �لرتبوية �حلديثة ل�سورية. 

غري �أن �لتنوع �مللحوظ يف بنية �ملجتمعات 

�ملحلية يج�سد يف �لوقت نف�سه وحدة �لثقافة 

�لت������ي متيز �لهوي������ة �لقومية ب�س������ورة عامة 

عن تلك �لتي ميكن تلم�س������ها يف �ملجتمعات 

خ������رى، ولهذ� فاإن للعملي������ة �لرتبوية بعد�ً  �الأ

ول نح������و تنمية ملكات  مزدوجاً، ينح������ى �الأ

�لفرد وقدر�ته ومهار�ته، وينحى �لثاين نحو 

�لبن������اء �الجتماع������ي و�لثقايف يف �سخ�س������ية 

�لفرد، وق������د وجدنا يف �س������ورية �أن �لعملية 

ر�سادية ذ�ت بعد مزدوج �أي�سا تتو�فق فيه  �الإ

م������ع �لعملية �لرتبوية، ويرتب������ط بها �رتباطاً 

وثيقاً.

بقي اأن نقول:

ر�ساد �لنف�سي و�الجتماعي  �إن جتربة �الإ

يف �لعملية �لتعليمية يف �س������ورية، تعد خطوة 

أ�سا�س������ية يف م�سرية �لتطوير و�لتحديث �لتي  �
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ت�سهدها �سورية �ملعا�رضة، غري �أن ما ينطوي 

عليها من نتائ������ج قد يجعلها يف �ملوقع �لذي 

ير�د لها بالفعل، فمن �س������اأن هذه �لعملية �أن 

بن������اء وجتعلهم  ت�س������هم يف تنمية مهار�ت �الأ

�أقدر على ممار�سة �لفعل �الجتماعي و�تخاذ 

أي�س������ا  �لق������ر�ر، يف �لوقت �لذي تنمي فيهم �

م�ساعر �اللتئام و�لت�سافر �الجتماعيني حتى 

أبناء �لوطن كاًل متكاماًل، وبذلك تكون  يغدو �

�لتجربة خط������وة ر�ئدة يف م�س������رية �لتطوير 

و�لتحديث. 

وليم اخلويل: املو�شوعة املخت�رسة يف علم النف�ش والطب العقلي، دار املعارف مب�رس، القاهرة �197    -1

�ش �22.

�ش���عد جالل: اأ�ش����ش علم النف�ش العام، مرجع يف علم النف�ش املعا�رس، مكتبة املعارف احلديثة، دار   -2

الفكر اجلديد، القاهرة 19�0  �ش 7�1.

لو�شيان لوفيفر: التعليم مالحظة وتربية، اإدارة الف�شل والتوجيه املدر�شي )ترجمة م�شطفى كامل   -3

فودة(، مكتبة غريب،  القاهرة 1973، �ش �11.

ر�ش���اد النف�ش���ي، دار اجليل )بريوت(، دار ال���رواد )طرابل�ش –  رم�ش���ان حمم���د القذايف: التوجيه واالإ  -4

ليبيا(،1997، �ش 31-30 .

ر�شادية، بحث اأجري على املراهقات يف املدار�ش  منرية حلمي: م�شكالت الفتاة املراهقة وحاجاتها االإ  -�

الثانوية بالقاهرة، دار النه�شة العربية، القاهرة ��19، �ش �33 – �33.

علي زيعور: الدرا�شة النف�شية االجتماعية بالعينه للذات العربية من مونوغرافياقرية اإىل التنمية   -�

الوطنية، �شل�شلة التحليل النف�شي للذات العربية 3، دار الطليعة، بريوت �197، �ش 220 – 221.

طفال )ترجمة فوؤاد البهي العيد( مكتبة النه�شة امل�رسية،  الي�ش ويتزمان: الرتبية االجتماعية لالأ  -7

القاهرة ��19، �ش ��4.

طفال )ترجمة خليل كام���ل اإبراهيم( مكتبة  كون�ش���تا نزفو�ش���رت: تربية ال�ش���عور بامل�ش���وؤولية عند االأ  -�

النه�شة امل�رسية، القاهرة، ط 2، 19�3، �ش 90.

طفال )ترجمة ال�شيد حممد خريي(، مكتبة النه�شة امل�رسية، ط 3، 19�1  هيلني رو�ش: خماوف االأ  -9

�ش �7.

ر�شاد النف�شي العملي، كلية الرتبية، دم�شق 2002، �ش 142 – 143 10- ريا�ش نايل العا�شمي، االإ

الهوام�ش
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ر�ش���اد يف مدينة دم�ش���ق  �ش���فر )و�ش���بيت �ش���ليمان وليلى احلايك(: اأ�ش���واء على جتربة االإ اأحمد االأ  -

وبرامج تاأهيل املر�شدين، يف جملة »املعلم العربي« )دم�شق(، ال�شنة �7، العدد 2، 2004.

طفال )ترجمة فوؤاد البهي العيد( مكتبة النه�شة امل�رسية،  الي�ش ويتزمان: الرتبية االجتماعية لالأ  -

القاهرة ��19.

طفال )ترجمة ال�ش���يد حمم���د عثمان(،  ب���ول ه�.الندي����ش )وج���ون هاير(: التكي���ف االجتماعي لالأ  -

مكتبة النه�شة امل�رسية، القاهرة ط 2، 19�2 

ر�شاد النف�شي، ط 2، عامل الكتب، القاهرة، 19�0  حامد عبد ال�شالم زهران: التوجيه واالإ  -

ر�ش���اد النف�ش���ي، دار اجليل )بريوت(، دار ال���رواد )طرابل�ش –  رم�ش���ان حمم���د القذايف: التوجيه واالإ  -

ليبيا(،1997 

ر�شاد النف�شي العملي، كلية الرتبية، دم�شق 2002  ريا�ش نايل العا�شمي، االإ  -

دارة ال�شيا�شية دم�شق، 2002  ر�شاد النف�شي، مطابع االإ ريا�ش نايل العا�شمي: مدخل اإىل االإ  -

�ش���عد جالل: اأ�ش����ش علم النف�ش العام، مرجع يف علم النف�ش املعا�رس، مكتبة املعارف احلديثة، دار   -

الفكر اجلديد،  القاهرة 19�0. 

�ش���ول �ش���يد لنجر: التحليل النف�شي وال�شلوك اجلماعي )ترجمة �ش���امي حممود علي(، دار املعارف   -

مب�رس، القاهرة،  ط 2، 1970. 

11-  امل�شدر ال�شابق، �ش �19 و �ش 203.

اأ�ش�ش علم النف�ش العام، م�شدر �شابق، �ش 773 – �77.  -12

طفال )ترجمة ال�ش���يد حمم���د عثمان(،  13- ب���ول ه�.الندي����ش )وج���ون هاير(: التكي���ف االجتماعي لالأ

مكتبة النه�شة امل�رسية، القاهرة ط 2، 19�2، �ش �3.

14- �ش���ول �ش���يد لنجر: التحليل النف�شي وال�شلوك اجلماعي )ترجمة �ش���امي حممود علي(، دار املعارف 

مب�رس، القاهرة، ط 2، 1970، �ش1�9.

�1- ع���دة موؤلف���ني: تنظي���م احللق���ات الدرا�ش���ية والتدريبية )ترجمة ر�ش���دي ف���ام من�ش���ور(، دار القلم، 

القاهرة، 19�3، �ش 92.

امل�صادر واملراجع
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عدة موؤلفني: تنظيم احللقات الدرا�شية والتدريبية )ترجمة ر�شدي فام من�شور، دار القلم، القاهرة،   -

.19�3

علي زيعور: الدرا�شة النف�شية االجتماعية بالعينه للذات العربية من مونوغرافياقرية اإىل التنمية   -

الوطنية، �شل�شلة التحليل النف�شي للذات العربية 3، دار الطليعة بريوت �197.

طفال )ترجمة خليل كام���ل ابراهيم( مكتبة  كون�ش���تا نزفو�ش���رت: تربية ال�ش���عور بامل�ش���وؤولية عند االأ  -

النه�شة امل�رسية، القاهرة، ط 2، 19�3.

لو�شيان لوفيفر: التعليم مالحظة وتربية، اإدارة الف�شل والتوجيه املدر�شي )ترجمة م�شطفى كامل   -

فودة(، مكتبة غريب،  القاهرة 1973.

طفال، دار الفكر اللبناين،  ر�ش���اد النف�ش���ي، الرتبوي، االجتماعي، لدى االأ حممد اأيوب �ش���حيمي: االإ  -

بريوت، 1997.  

ر�شادية، بحث اأجري على املراهقات يف املدار�ش  منرية حلمي: م�شكالت الفتاة املراهقة وحاجاتها االإ  -

الثانوية بالقاهرة، دار النه�شة العربية، القاهرة ��19. 

آراء حول تنظيم  داة، مالحظ���ات وا نخل���ة وهب���ة: وظيفة موؤ�ش�ش���ات اإعداد املعلمني: اإع���داد املعلم االأ  -

مناء العربي، بريوت ��19. ومناهج كلية الرتبية – لبنان معهد االإ

نعي���م الرفاع���ي: التوجيه املهني املدر�ش���ي، وف�ش���ول خمتارة، كلي���ة الرتبية، مطبعة ريا�ش،  دم�ش���ق   -

.19��

طف���ال )ترجمة ال�ش���يد حممد خ���ريي(، مكتبة النه�ش���ة امل�رسي���ة، ط 3،  هيل���ني رو����ش: خم���اوف االأ  -

.19�1

ولي���م اخل���ويل: املو�ش���وعة املخت����رسة يف علم النف����ش والطب العقل���ي، دار املعارف مب����رس، القاهرة   -

.197�



ن�شاأة العلمانية يف امل�رشق العربي

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2��2008

ب������د�أت �لعلماني������ة يف �لن�س������وء يف �أوروبا منذ بد�ية �لقرن �ل�س������ابع ع�رض، 

و�أخذت عرب �لتاريخ �حلديث للغرب عدة معان، فكانت تعني »ف�س������ل �لدين 

عن �لدولة« يف �لقرنني �ل�س������ابع ع�رض و�لثامن ع�رض، ويف �لقرن �لتا�سع ع�رض 

حتولت �إىل »�إبعاد �لدين عن �لدولة«، ويف �لقرن �لع�رضين تغري موقف �لدولة 

ف������ر�د جتاه �لدين ومتثل هذ� �لتغري �لطفيف يف عودة �ل�س������لطة �لزمنية  و�الأ

للكن�س������ية �لكاثوليكية يف عام )1929م( باإعادة قي������ام دولة �لفاتيكان كوحدة 

أة العلمانية يف امل�رشق العربياأة العلمانية يف امل�رشق العربياأة العلمانية يف امل�رشق العربي ان�شان�ش

ردن باحث من الأ

العمل الفني: الفنان �شعد يكن

❁

˜

❁
عارف عادل مر�شدعارف عادل مر�شد
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�سيا�سية بعد �أن ُدجمت �لواليات �لبابوية يف 

مملك������ة �إيطاليا منذ ع������ام )1870م( ويتمثل 

حز�ب  هذ� �لتغري �أي�ساً يف �ل�سماح بقيام �الأ

�ل�سيا�سية �مل�سيحية يف �أكرث من دولة من دول 

.
)1(

�لغرب

�نتقلت ه������ذه �لعلمانية م������ن �لغرب �إىل 

�ل�رضق �لعربي يف بد�ية �لقرن �لتا�س������ع ع�رض 

أ�سا�س������ي �إىل م�رض ولبنان و�سورية  وب�س������كل �

ث������م تون�س وحلقتها �لع������ر�ق يف نهاية �لقرن 

�لتا�سع ع�رض، ويف �لقرن �لع�رضين �نتقلت �إىل 

بقية �لدول �لعربية.

و�س������ارت ن�س������اأتها يف �لع������امل �لعربي يف 

�جتاهني رئي�س������يني وهما �الجتاه �لتنويري 

�سالح  �خلال�س من ناحية، و�جتاه حركة �الإ

�س������المي  �لدين������ي �ملوفق������ة بني �ل������رت�ث �الإ

�سالة« وبني �لنزعة �لتنويرية »�ملعا�رضة«  »�الأ

من ناحية �أخرى.

ول موجودين  أن�س������ار �الجت������اه �الأ وكان �

أما �أن�سار  أ�سا�سي يف �سورية ولبنان. � ب�س������كل �

�الجت������اه �لث������اين فكان������و� يف م�رض ب�س������كل 

أ�سا�س������ي وكان ذلك يف �لقرن �لتا�س������ع ع�رض  �

.
)2(

�مليالدي

�س������الح �لديني �لتوفيق  حاولت حركة �الإ

�س������الة و�ملعا�رضة و�لت������ي تُعد م�رض  ب������ني �الأ

�سا�س������ي و�لتي ب������د�أت مع »رفاعة  موطنها �الأ

�لطهطاوي« يف بد�يات �لقرن �لتا�سع ع�رض. 

أثار �لطهطاوي روؤو�س مو�س������وعات مل  فق������د �

تكن ُمثارة من قبل و�أ�س������بحت ُمثارة و�ساغلة 

ذهان منذ »�لطهطاوي« وحتى �ليوم. لالأ

فكار تُطرح كبد�ئل  وعادة ما كانت هذه �الأ

ن�س������ان  لت�س������ور�ت �لدين ع������ن �ملجتمع و�الإ

كاأف������كار ميك������ن �أن توؤدي �إىل ما ت������وؤدي �إليه 

ت�سور�ت �لدين. ثم حتولت هذه �ملو�سوعات 

�لفكرية �لغربية من �أفكار وبد�ئل وم�ساومات 

وحمققات لنف�س �لنتائج �لتي يحققها �لدين، 

أ�سا�س������يات وبديهي������ات للتفكري،  حتولت �إىل �

وتر�جع �لدين و�حتل مكاناً ثانوياً.

وحدث ذلك من خالل نفر من �ملفكرين 

ما كانو� يق�س������دون هذ� م������ن حيث نتائجه 

خ������رية يف �لبد�ية »كالطهطاوي« و »حممد  �الأ

عبده« �إىل نفر �آخر كانو� يق�سدونه ويدعون 

�إليه يف �لقرن �لع�رضين.

أيديولوجية  فال�س������يغة �لتي �نتهت �إليها �

�سالح �لديني – باعتبارها �حلل �لوحيد  �الإ

و�ملمكن ملو�جه������ة �لتخلف و�النحطاط على 

وروبي  �ل�سعيد �لد�خلي و�ملد �حل�ساري �الأ

على �ل�س������عيد �خلارجي – هي �سيغة تقيم 

�سالم �ملتمثلة يف �إيجاد  تو�زناً بني �لغرب و�الإ

دولة �سيا�س������ية دينية توحد �ل�سعوب �لعربية 

�سالمي وهيمنته يف كل  من موقع �لت�رضيع �الإ
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�لقطاعات �ملكونة للبلد مع �حلر�س 

قليات  على �لتعاي�س ب�سالم مع �الأ

و�ليهودي������ة  �مل�س������يحية  �لديني������ة 

و�حرت�م حقوقهم ولكن يف �س������وء 

وباالعتب������ار�ت  �لت�رضي������ع  ذل������ك 

.
)3(

�لعملية �ملنطلقة منه

أثارت  �إال �أن هذه �ل�سيغة قد �

رد فعل عني������ف جتلى يف �ملوقف 

�لعلماين �لتنويري �خلال�س �لذي 

أ يف�س������ح عن نف�سه منذ وقت  بد�

مبك������ر. وه������ذ� �لتي������ار مبختلف 

�أجنحته قد عرب عن و�قع �لتاأخر 

و�لتخل������ف �لتاريخي �ل�س������ائد يف 

�ملجتمع �لعربي، ور�أى �أن �خلال�س 

ال ياأتي ع������ن طريق �لعمل �ملُقرتح 

من طرف �لتيار �لتوفيقي.

وقد �نطلقو� يف ذل������ك من �الحتياجات 

�القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سة للمجتمع 

�لعربي �حلديث.

فاأنتج������و� م������ن ذل������ك خطاباً نه�س������وياً 

حاولو� من خالله معاجلة �إ�سكالية �لتخلف 

أو �إ�س������كالية �لنه�س������ة  �حل�س������اري �لعربي �

وذلك بو�س������ع ��سرت�تيجية تلغي �لتاأخر، وقد 

��ستعانو� يف ذلك ب�سياغة خطابهم مبفاهيم 

و�أدو�ت �لرت�ث �لليرب�يل �لغربي حيث غطت 

�سكالية �لتي  هذه �ملفاهيم خمتلف جو�نب �الإ

�سافة �إىل �لرت�ث �لعربي  كانو� ب�سددها باالإ

يف منحاه �لعقالين.

ومن هنا كانت �لعلمانية و�سعارها »�لدين 

هلل و�لوطن للجميع« هي �ملدخل �إىل �ملجتمع 

�ملدين �لذي ت�سوده يف هذه �حلال ت�رضيعات 

و�سعية و�سو�بط �جتماعية �سيا�سية م�ستمدة 

م������ن موؤ�س�س������ات �جتماعية ب�رضي������ة ميكنها 

�أن ت�س������تاأن�س بكثري من �ل�رض�ئ������ع و�لقو�عد 

ديان وت�س������تفيد منها.وهذ�  �ملتح������ررة من �الأ
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مر �أن حتقيق  �لتقدم -  يعني يف جوه������ر �الأ

ح�س������ب �لنظرة �لعلمانية �لنا�سئة – ي�ستلزم 

حتقيق حماولة تقوم على ثالثة عنا�رض كربى 

هي: �ملجتمع �لوطني �لعلماين، وعلم �لغرب 

وتقدمه، و�أخري�ً �س������يغة حتقي������ق تو�زن بني 

ول هو �ل�سابط  �لعقل و�لدين بحيث يكون �الأ

و�لناظم �مل�س������رتك بني م������ن يتمتع باملو�طنة 

�ملدنية ويكون �لثاين حمرتماً وم�س������وناً دون 

أن�س������اق �لتدخل يف  �أن يتحول �إىل ن�س������ق من �

�ل�سلطة �ل�سيا�سية و�حلياة �لعامة.

ط������ار د�ف������ع ه������ذ� �الجتاه  ويف ه������ذ� �الإ

يف �خلطاب �ل�سيا�س������ي �لنه�س������وي �لعربي 

على �رضورة �لعلماني������ة باعتبارها جزء�ً من 

�ختيار�ت �لنه�سة وال �سبيل للتقدم و�لتطور 

�إال بف�س������ل �ل�سلطة �ل�سيا�س������ية عن �ل�سلطة 

.
)4(

�لدينية و�إقر�ر حرية �لعقيدة و�لفكر

ويف �لف������رتة من ع������ام )1925م( �إىل عام 

)1930م( �نت�رض �الجتاه �لعلماين �لتحرري 

�س������الح �لديني �لتوفيقية على  على حركة �الإ

يد »طه ح�س������ني« و»من�س������ور فهمي« و»علي 

عبد �لر�زق« حيث نادى هوؤالء علناً بف�س������ل 

�لدين عن �لدولة.

فقد كتب »من�سور فهمي« �أطروحته يف 

أة  فرن�س������ا عام )1913م( بعنو�ن: »حالة �ملر�

�س������المية وتطور�تها« باإ�رض�ف  يف �لتقاليد �الإ

�مل�س������ت�رضق �ليهودي »ليفي برول« ونهج فيها 

منه������ج �لنقد �لتاريخ������ي �لعلمي �ملتحرر من 

�اللتز�م بحقيقة �لوحي يف تف�س������ري �س������لوك 

�لنب������ي �س������لى �هلل علي������ه و�س������لم وعالقاته 

وت�رضيعاته، حيث ��سطرت �جلامعة �مل�رضية 

»جامع������ة �لقاهرة فيما بعد« بعد �أن ر�جعت 

ن�س������و�س �لكتاب �إىل �ال�ستغناء عن »من�سور 

فهمي«.

ويف ع������ام )1925م( تبعه �ل�س������يخ »علي 

زهري و�لقا�س������ي  عبد �ل������ر�زق« �خلريج �الأ

�س������الم و�أ�سول  �ل�رضعي باإ�س������د�ر كتاب »�الإ

�حلكم« ط������رح فيه ق�س������ية �لعلمانية للمرة 

�س������المي  وىل يف �س������ميم �لفكر �لعربي �الإ �الأ

بعد �أن �أ�س������درت �حلركة �لعلمانية �لكمالية 

كتيب������اً بررت فيه جلوءها �إىل �لعلمنة ببع�س 

�سالم ذ�ته. �ملربر�ت �مل�ستمدة من مبادىء �الإ

وتكمن خطورة ه������ذ� �لعمل �لذي طوره 

عبد �لر�زق ب�س������ورة �أكرث �رتباطاً باأ�س������ول 

ول مرة يف تاريخ  أنه ��س������تند الأ �س������الم يف � �الإ

�س������المي �إىل حجج ومربر�ت دينية  �لفكر �الإ

�رضعية م�ستمدة من �لقر�آن و�ل�سنة و�لتاريخ 

�س������المي لتربي������ر �لعلمانية �س������من �إطار  �الإ

مي������ان �لديني ذ�ت������ه، ولي�س م������ن منطلق  �الإ

�لعلمانية �خلال�سة �ملنافية للدين، وذلك ما 

جعل منها ق�س������ية »م�رضوع������ة« د�خل �لفكر 
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�س������المي بعد �أن كانت تُط������رح منذ مطلع  �الإ

�لنه�سة من خارجه.

ثم �أ�س������در »طه ح�س������ني« عام )1926م( 

كتابه »يف �ل�سعر �جلاهلي« م�ستخدماً منهج 

وروبي  �ل�سك �لديكارتي و�لنقد �لتاريخي �الأ

يف غربلة �لرو�يات و�لن�س������و�س �لدينية مبا 

آي������ات �لقر�آن، مما ط������رح �إمكانية  يف ذلك �

نقد �لقر�آن ونق�س������ه من وجهة نظر �لبحث 

�لعلمي. وهنا تكمن خطورة هذ� �لكتاب ولي�س 

يف جمرد ت�سكيكه مب�سادر �ل�سعر �جلاهلي. 

ومن ه������ذ� �ملنطلق كان »طه ح�س������ني« يوؤكد 

وقتها �أن �لعل������م يف ناحية و�لدين يف ناحية 

.
)5(

�أخرى و�أن �لتوفيق بينهما حُمال

وهذ� �الجتاه �لعلماين مل يكن حم�س������ور�ً 

�س������خا�س، بل  فقط يف تلك �لفرتة بهوؤالء �الأ

أي�ساً: »�أحمد  كان هناك على �س������بيل �ملثال �

لطفي �ل�س������يد« و»�س������المة مو�سى« و»حممد 

ح�سني هيكل« قبل رجوعه عن فكرة �لعلماين 

�سالمي و »�أمني �لريحاين« و»�إ�سماعيل  �إىل �الإ

مظهر« وقبل هوؤالء يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع 

ع�رض وبد�ية �لقرن �لع�رضين »�س������بلي �سميل« 

و»فرح �أنطون« و»�سليم �لب�ستاين«.

ول من �لق������رن �لع�رضين  وبع������د �لربع �الأ

�أخذت �لعلمانية تتجذر يف �ملجتمع �لعربي. 

�سباب كثرية منها: ويعود ذلك الأ

1. �نهيار �ل�س������لطنة �لعثمانية وتق�سيمها 

�إىل دول م�ستقلة و�نتهاء �خلالفة.

2. تخلي �لدولة �لرتكية �لتي حلت حمل 

�سالمية  �ل�س������لطنة �لعثمانية عن زعامتها �الإ

وتبنيه������ا �لنظام �جلمهوري وعلمانية �لدولة 

�س������عار�ً علني������اً رئي�س������ياً على غ������ر�ر �لدول 

وروبية. �الأ

3. �لتح������ول �لفكري  �لذي وجد طريقه 

�إىل �ملجتمعات �لعربية من جر�ء �الت�س������ال 

بالغ������رب ودخول �لقي������م و�لثقاف������ة �لغربية 

�إليها ومنه������ا �حلرية �لفردية وحرية �ملعتقد 

و�مل�ساو�ة يف �لدميقر�طية.

4. �نخفا�������س دور �لدين يف �حل�س������ارة 

�لع�رضية و�رتفاع دور �لتكنولوجيا. فكل تلك 

�لعو�م������ل �جلديدة �لتي ظهرت �أدخلت معها 

.
)6(

�سالمي مفهوم �لعلمنة �إىل �لعامل �الإ

�إن هن������اك ظاه������رة متمي������زة يف �لتي������ار 

�لعلماين �لعربي حيث �سيطر يف �سياقه فئة 

من �ملثقفني �مل�سيحيني �لذين �ساركو� بقوة يف 

طروحات �لكربى لهذ� �لتيار. وهوؤالء  بلورة �الأ

�ملثقفني ينتمون �إىل �جلاليات �مل�سيحية �لتي 

كانت منت�رضة يف �ل�رضق �لعربي، وال �س������يما 

منطقة �ل�سام. فقد عا�س������ت هذه �لطو�ئف 

�مل�س������يحية يف �ل�رضق �لعربي زمن �ل�سيطرة 

أبناوؤها  �لعثمانية يف عزلة تامة. فلم ي�سارك �
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يف �حلي������اة �ل�سيا�س������ية ونُظر �إليه������م د�ئماً 

أنهم �أهل ذم������ة. �إال �أن حالتهم قد  باعتب������ار �

تبدلت وحت�سنت �إثر �حتكاكهم بالغرب حيث 

قلي������ات �متياز�ت  ُمن������ح بع�س �أفر�د هذه �الأ

�قت�سادية و�سيا�سية فاأ�سبحو� يقومون بدور 

�لو�سيط بني بلد�ن �ل�رضق و�أوروبا.

�القت�س������ادية  و�س������عيتهم  فتح�س������نت 

و�الجتماعية مما �سمح لبع�س من مثقفيهم 

�سالح طالبو�  ب�س������ياغة م�س������اريع نظرية لالإ

فيها بحقوقهم �ل�سيا�س������ية وبذلو� كل ما يف 

و�س������عهم تو�ساًل �إىل �لتحرر ولتوطيد �ملو�قع 

�لتي ظفرو� بها.

ومن هنا نرى �أن م�س������يحي �ل�س������ام كانو� 

�أول من نق������ل �لفكر �لعلماين �خلال�س وكان 

ذلك مب�س������اعدة �أوروبا مالياً باإعطائهم حق 

ت�سيري حركة جتارتهم و�متياز�تهم من خالل 

جنبية لهم وفكرياً  م�ساعدة قنا�سل �لدول �الأ

م������ن خالل �إر�س������ال بعثات �لتب�س������ري للتعاون 

معهم. فتم تاأ�س������ي�س �أول جمعية تنويرية يف 

�لبالد �لعربية يف �سورية عام )1842م( على 

يد »نا�س������يف �ليازجي« و»بطر�س �لب�ستاين« 

أ�س������ا�س قومي ولي�س على  وكانت تقوم على �

أ�س������ا�س ديني. وكانت حتت رعاية �ل�س������فر�ء  �

�ملوظف������ني  وكب������ار  جان������ب  �الأ و�لقنا�س������ل 

تر�ك. �الأ

كما �أن معرفة �للغة �لفرن�سية و�النكليزية 

آفاقاً جديدة للقر�ءة  �أمام �مل�سيحيني  قد فتح �

أو� يقروؤون كتباً ت�سور �لثقافة �لفرن�سية  فبد�

�جلديدة �لتي متثل علمانية �لثورة �لفرن�سية. 

حت������ى �إن مفكر�ً مث������ل »ميخائيل م�س������اقة« 

يتحدث يف كتابه �لذي �سدر يف �لقرن �لتا�سع 

حباب«  ع�رض بعنو�ن »�جلو�ب على �قرت�ح �الأ

�إن �ل�سكوك بد�أت ت�ساوره يف عقائده �لدينية 

أنه وجد يف جمتمعه كثري�ً من �لنا�س �لذين  و�

.
)7(

يفكرون على �ساكلته

لقد ن�س������اأت �لعلمانية يف �لدول �لعربية 

وروب������ي �حل�س������اري  ن ق������وة �لتح������دي �الأ الأ

و�ل�سيا�س������ي كانت �أعظم من �أن ت�س������مد لها 

توفيقية »حممد عب������ده« ومعادلته �لتي قال 

فيها »�أن �حل�س������ارة �ل�س������حيحة تتو�فق مع 

�س������الم« يف ح������ني �أن �لرعي������ل �لثاين من  �الإ

مدر�س������ته مال بطرف �ملعادل������ة �إىل �لناحية 

�س������الم يتو�فق مع  خ������رى فق������ال : »�إن �الإ �الأ

ما تاأتي به �حل�س������ارة«. حيث حاول �ل�سيخ 

�س������الم و�لغرب  »حممد عبده« �جلمع بني �الإ

يف �سيغة ت�ساحلية و�حدة.

فم������ن ع������ام )1882م( ع������ام �الحت������الل 

�لربيط������اين مل�������رض �إىل ع������ام )1918م( عام 

�ل�س������يطرة �لربيطانية – �لفرن�س������ية �لكاملة 

على �مل�������رضق �لعربي �إىل عام )1924م( عام 
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�إلغاء �خلالفة، ��س������تطاع �لغرب تدريجياً �أن 

�س������المي �ملوحد  ي�س������في �لكيان �لعربي �الإ

نهائياً. فاأ�س������بحت موؤثر�ته �حل�سارية تبعاً 

لذل������ك تنف������ذ �إىل �ملجتمع������ات �لعربية بقوة 

و�ندفاع دون �أن يكون لهذه �ملجتمعات حرية 

أو �لرف�س يف ظل �سخ�سية جماعية  �الختيار �

م�سرتكة ونتج عن ذلك �سوء ��ستيعاب وه�سم 

للموؤثر�ت �لغربية �أدى �إىل �رتباك و��سطر�ب 

يف تل������ك �ملجتمعات، و�ختل �لت������و�زن �لذي 

قامت������ه يف وجه  طمح������ت توفيقية عب������ده الإ

.
)8(

�لتحدي �لغربي

ويف �لنهاية ميكن �لقول �إن �لعلمانية يف 

�ملجتم������ع  �لعربي �حلدي������ث ال ميكن فهمها 

�إال مبثاب������ة وجه من �أوجه �مل�س������األة �لوطنية 

و�لقومية و�لدميقر�طية و�مل�ساألة �الجتماعية 

أ�سا�س������ية تخ�س  �لطبقية �لتي هي م�س������األة �

�ل�سكل �الجتماعي و�ل�سيا�سي للوطن.

طار ن�س������تطيع �أن ن�سيف �أن  ويف هذ� �الإ

م�س������األة �لعلمانية ما هي �إال وجه من �أوجه 

�لتح������والت �لثقافية �لتنويري������ة يف �ملجتمع 

�لعربي �حلديث.

وم������ا �إن بد�أت مالمح هذ� �لتحول تظهر 

أيديولوجي و��سع  حتى ن�ساأ جدل �سيا�س������ي و�

ربط بكثري من �لوعي بني �س������يادة �ال�ستبد�د 

و�لرب������ط ب������ني و�س������اية �لدين عل������ى �لدولة 

.
)9(

ومع�سلة �لتاأخر �لتاريخي
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�كت�سبت حياة �لباحث و�ل�ساعر و�ل�سيا�سي و�ل�سحفي خري �لدين �لزركلي 

عمال  غناها و�أهميتها، من خالل تعدد م�س������ادر ثقافته و�هتماماته، وتنوع �الأ

دب و�لتاأليف �ملو�س������وعي، �أو يف جمال  و�ملهام �لتي قام بها، �س������و�ء يف حقل �الأ

�لعمل �ل�سيا�س������ي و�لدفاع عن ق�س������ايا �لعرب �لقومية. وقد توجب على ذلك 

عد�م من قبل �سلطة  مالحقته من قبل �ل�سلطات �لعثمانية، و�حلكم عليه باالإ

�النتد�ب �لفرن�سي منذ دخولها �إىل �سورية.

خطاب الرحلة احلجازية

خلري الدين الزركلي

 كاتب �شوري.

العمل الفني: الفنان اأحمد اإليا�ض

❁

˜

❁
مفيد جنممفيد جنم
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 وقد جتلى ذلك يف �إغالق �ل�سحف �لتي 

كان ين�سئها يف كل من �سورية وم�رض وفل�سطني 

ب�سبب مناه�س������تها لل�سيا�سات �ال�ستعمارية، 

و�ملطالب������ة بحرية �لعرب و��س������تقاللهم. ولد 

أبوين دم�س������قيني،  �لزركل������ي يف ب������ريوت من �

ول يف  يعمالن يف �لتج������ارة وتلقى تعليمه �الأ

هلية، حي������ث ظهر منذ  مد�ر�������س دم�س������ق �الأ

دب وكتب �ل�سعر. در�س  �سغره ولعه بقر�ءة �الأ

دب �لفرن�سي يف �لكلية �لعلمانية ببريوت،  �الأ

دب �لعربي فيها.  ثم عمل مدر�ساً للتاريخ و�الأ

�سمعي �لتي قامت �حلكومة  �أ�سدر جملة �الأ

�لعثماني������ة مب�س������ادرتها ب�س������بب �نتقاده������ا 

لل�سيا�سة �لعثمانية جتاه �لعرب وجريدة ل�سان 

�لعرب �لتي جرى �إقفالها �أي�سا لدفاعها عن 

ق�س������ايا �لعرب، ف�س������ارك مع �أ�سدقاء له يف 

أن�ساأ يف م�رض �ملطبعة  �إ�سد�ر جريدة �ملفيد. �

أن�س������اأ  �لعربي������ة، وخ������الل �إقامته يف �لقد�س �

جريدة �حلياة �لتي قامت �سلطات �النتد�ب 

�لربيطاين بتعطيلها، ب�سبب مو�قفها �ملنددة 

مبمار�س������ات �س������لطة �النتد�ب، فقام باإن�ساء 

جريدة جديدة يف يافا. حكم �لفرن�سيون عليه 

عد�م مع جمموعة  عند دخولهم دم�س������ق باالإ

كب������رية من �لوطنيني �ل�س������وريني و�س������ودرت 

�أمالكه، فهرب �إىل فل�س������طني ومن هناك �إىل 

م�رض �لتي تلقى فيها دعوة من �مللك ح�سني 

بن علي لزيارة �حلجاز.

�ختري يف عام 1930 ع�س������و�ً يف �ملجمع 

�لعلم������ي �لعرب������ي بدم�س������ق. ويف عام 1960 

�نتخب ع�س������و�ً يف �ملجمع �لعلمي �لعر�قي. 

�نتدبه �مللك ح�س������ني بن علي مل�س������اعدة �بنه 

ردن، كما  عبد �هلل يف �إن�ساء حكومة �رضق �الأ

مري في�سل بن عبد �لعزيز مندوباً  �ختاره �الأ

للمملكة �لعربية �ل�سعودية يف مد�والت �إن�ساء 

�جلامعة �لعربية، �لتي كان �أحد �ملوقعني على 

ميثاقها، ثم �ختري ليكون وزير�ً للخارجية يف 

�حلكومة �ل�س������عودية، و�سفري�ً فوق �لعادة يف 

عالم �لتي تعدُّ من  �ملغرب. �ألف مو�سوعة �الإ

عمال �ملو�س������وعية �ملميزة. وقد ��س������تملت  �الأ

�س������هر رجاالت ون�س������اء �لعرب  على تر�جم الأ

و�مل�ست�رضقني و�مل�ستعربني. كما �ألف يف �أدب 

ن فيه  �لرحل������ة كتاب )عامان يف عم������ان( دوَّ

أثناء �إقامته  حدث �لتي جرت � م�ساهد�ته و�الأ

يف عم������ان، وكت������اب )ما ر�أيت وما �س������معت: 

رحل������ة �إىل بالد �حلجاز( عن رحلته �إىل بالد 

�حلجاز، وهو مو�سوع هذ� �لكتاب.

❁    ❁    ❁

يلعب �لعنو�ن دور�ً مهماً يف تاأويل �لن�س، 

و�لتاأ�س������ي�س للعالق������ة بني �ملوؤل������ف و�لقارئ، 

وذلك من خ������الل بنيته �لرتكيبية �لتي جتمع 

بني جملتني ��سميتني بو��سطة عن�رض �لربط 

)و�و �لعط������ف(. وتظه������ر تل������ك �لوظيفة يف 
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�س������عي �لعنو�ن ملنح خط������اب �لرحلة يف هذ� 

�لكتاب بعد�ً و�قعياً، توؤ�س�������س له عرب �لك�سف 

عن م�س������ادره، �ملتمثل������ة �أوالً يف فعل �لروؤية 

�لقائم على �مل�س������اهدة )م������ا ر�أيت(، ومن ثم 

على �مل�سموع )ما �س������معت(. وي�سعى �ملوؤلف 

من خالل ذل������ك �إىل تاأ�س������ي�س ميثاق و�قعي 

للقر�ءة عرب ��س������تخد�م �سمري �ملتكلم، بحيث 

أنه �ملرجعية ملا يتم  يقدم �ل�سارد نف�سه على �

�رضده يف هذ� �لكتاب، ويجعل �لذ�ت �ل�ساردة 

تلعب دور�ً مركزي������اً يف تنظيم وقائع �لرحلة 

وتاأطري �أحد�ثها.

�سلوب �ملتّبع عادة يف تاأليف  وعلى غر�ر �الأ

كتب �لرحل������ة يفتتح �ملوؤلف كتابه باأبيات من 

�ل�س������عر، باعتبار �ل�س������عر ميث������ل مرجعية ال 

ن  أي�ساً، نظر�ً الأ غنى عنها للموؤلف وللقارئ �

�ل�س������عر ميثل �لف�ساء �مل�س������رتك �لذي يلتقي 

بيات  في������ه �لق������ارئ و�ملوؤلف. وتعرب تل������ك �الأ

�ملختارة ملنا�س������بة �ملو�س������وع عن �حلال �لتي 

كانت تعي�س������ها بالد �لع������رب يف تلك �لفرتة 

�خلط������رية م������ن حياتها، وهو بذلك يك�س������ف 

عن �ل�سياق �لنف�س������ي و�ل�سيا�سي و�لتاريخي 

�لذي يندرج فيه خطاب �لرحلة لكي ي�س������ع 

�لقارئ منذ �لبد�ي������ة يف �خللفية �لتاريخية 

و�ل�سيا�سية لزمن �لرحلة من جهة، ويوؤثر يف 

عملية ��س������تقبال �لق������ارئ لهذ� �خلطاب من 

جهة �أخرى.

وتتجل������ى �لتقاليد �ملتّبعة عادة يف تاأليف 

جنا�س،  أدباً عابر�ً لالأ �أدب �لرحلة بو�س������فه �

يقوم عل������ى �لتوليف بني م�س������تويات خمتلفة 

يتد�خ������ل فيها �لنرث مع �ل�س������عر، و�ل�رضد مع 
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أ منذ  �خل������رب و�لوثيقة، يف �لكتاب������ة �لتي تبد�

حلظة �ال�س������تعد�د و�لتهيوؤ للرحل������ة، مرور�ً 

باملحطات �لتي تتوقف فيها، و�مل�س������اهد�ت 

و�لوقائع �لتي حتدث يف �لطريق حتى حلظة 

�لو�س������ول �إىل �ملكان �ملن�س������ود. يف �لبد�ية ال 

ماكن و�ملدن  الة �هتماماً بو�سف �الأ يويل �لرحَّ

أو يقيم فيه������ا لبع�س �لوقت،  �لت������ي مير بها �

حد�ث �لتي جرت  ويكتفي ب�رضد �لوقائع و�الأ

معه و�نطباعاته عن تل������ك �ملدن و�ملحطات 

كا�س������فاً عن منهجه يف �لتدوي������ن من وجهة 

نظر �س������احب �لرحلة، وعن بحثه عن كل ما 

هو م�س������تطرف وغريب حتى و�إن خالف يف 

ذلك من �س������بقوه يف مدح تلك �ملدن و�لتغني 

ب�سحرها وتاريخها ومكانتها، كما هو �حلال 

عند ذكر �نطباع������ه عن مدينة �لقاهرة عند 

زيارت������ه لها جاعاًل من ت�س������وره مل������ا يريده 

�لقارئ �سبباً يف �بتعاده عن تخ�سي�س مكان 

للحديث عنها يف هذ� �لكتاب. وي�س������كل هذ� 

بع������د�ً هاماً من منهج �لكتابة عنده )لي�س يف 

�لقاهرة ما ي�ستطرفه �لقارئ فاأفرد له جانباً 

م������ن هذ� �لكتاب وله �أن يطلع �إن �س������اء على 

�ألوف �مل�سنفات يف لغة �لعرب وغريها مما 

أ�س������بع �لقول فيه بحثاً وحتقيق������اً يف تاريخ  �

�الت�س������ال بني مدين������ة �ل�������رضق و�ملغرب يف 

ع�رضنا �حلا�رض وو�س������فها و�لتغني بجمالها 

أنا فما يعنيني �إال �أن  أما � �سادة بذكرها. � و�الإ

�أنقل عن )مفكرتي( بع�س ما ��ستملت عليه 

مما يلذ غريي ويفكهه وقد يفيده(. ال�سك �أن 

رحالنا �لزركلي يك�سف هنا عن ��سرت�تيجية 

�لكتاب������ة عنده و�لتي تق������وم على �لبحث عن 

�مل�س������تطرف و�لغريب حتقيقاً للمتعة و�للذة 

عند �لق������ارئ، كما يتخيله ه������و، يف حني ال 

أنه متيقن من حتقيق �لفائدة من ور�ء  يبدو �

هذ� �لعمل. و�حلقيقة �إن هذ� �ملوقف �لذي 

ي�رضح به مربر�ً عدم �ن�س������غاله باحلديث عن 

�س������ادة بذكره������ا ينتفي  مدين������ة �لقاهرة و�الإ

عند بدء رحلت������ه يف جغر�فية بالد �حلجاز، 

�إذ يعنى بو�س������ف طبيعته������ا وعمر�نها وحياة 

�لنا�������س �الجتماعية فيها متق�س������ياً �س������بب 

�سماء، وم�ستعيد�ً ما توفر  ت�س������ميتها بتلك �الأ

له من م�س������ادر تاريخها ما�س������ياً وحا�رض�ً، 

و�أهم معاملها ومعامل حياة �ساكنيها ون�ساطهم 

�لزر�ع������ي و�حلي������و�ين، �إ�س������افة �إىل �أدبهم 

وعاد�تهم وتقاليدهم ومعتقد�تهم وطقو�سهم 

أ�س������كال �سيا�س������ة �س������وؤونهم وخالفاتهم �إىل  و�

هم  جانب ع�رض�ت �لرت�ج������م �لتي يقدمها الأ

�ل�سخ�سيات �ملعروف فيها من رجال ون�ساء 

قبيلة ثقيف.

❁    ❁    ❁

يك�س������ف �ملوؤل������ف -كما هي ع������ادة كتَّاب 
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�لرحلة- عن �س������بب �لرحلة و�حلو�فز �لتي 

دفعت������ه للقيام بها، متحماًل يف �س������بيل ذلك 

م�سقات �ل�س������فر وخماطره، ال�سيما بالن�سبة 

عد�م �لذي  لرج������ل مثله هارب من حك������م �الإ

ول  �أ�س������دره �لفرن�س������يون بحقه منذ �ليوم �الأ

الحتالله������م مدينة دم�س������ق. كان������ت �لقاهرة 

يف �لبد�ي������ة هي هدف������ه، �إال �أن زيارة معتمد 

حكوم������ة �حلج������از يف �لقاهرة ل������ه وتبليغه 

بدعوة �مللك ح�س������ني ل�س������يافته يف �حلجاز 

ماكن  جعلته يقرر �غتنام �لفر�سة مل�ساهدة �الأ

�ملقد�س������ة وزيارتها. ويظهر ح�سور �ل�سارد/

�ملوؤل������ف يف ه������ذه �لرحلة من خ������الل �لدور 

�لذي يلعبه يف توجيه �ل�رضد و�ختيار عناوين 

�لرحلة و�نتخاب مادتها وحكاياتها و�أخبارها 

وترتيبها، كما يك�سف عن ذلك ما يقوله عند 

�حلديث عن م�س������اهد�ته وهو يف طريقه من 

حيفا �إىل �لقاهرة )ولي�س يف خرب �لرحلة من 

حيفا �إىل �لقاهرة ما يجدر بي �أن �آتي عليه، 

�إال وقفة �سغرية يف �لقنطرة(. ولعل �جلانب 

�لهام �لذي ت������ربزه هذه �لرحلة هو م�س������األة 

�النتق������ال من بالد حكومة و�لدخول يف بالد 

جنبي  حكومة �أخرى، بعد �سيادة �الحتالل �الأ

على �أغل������ب �لبالد �لعربية، وفر�س������ها على 

مو�طني تلك �لبالد ��س������تخد�م جو�ز �ل�سفر 

قطار فهو  لل�سماح لهم باالنتقال بني هذه �الأ

يو�جه �مل�س������اكل �لد�ئمة عند كل �نتقال من 

بلد �إىل �آخر مما ي�س������طره ال�ستخد�م طرق 

خمتلفة للتغلب على تلك �مل�ساكل كان �آخرها 

�حل�س������ول على جو�ز �سفر حجازي لت�سهيل 

�نتقاله من م�رض �إىل �حلجاز، لكن �مل�س������وؤول 

عن ذلك يعلمه مبعرفته ب�سخ�سيته �حلقيقية 

ورغم ذلك ي�سمح له ب�س������عود �لباخرة �لتي 

�ستقله �إىل �حلجاز.

❁    ❁    ❁

ي�س������تمل خطاب �لرحلة يف هذ� �لكتاب 

خب������ار و�لوثيقة،  على �ل�رضد و�لو�س������ف و�الإ

ويتاأ�س�������س على �ملرئي و�مل�س������موع و�ملقروء، 

وتكون حركة �ل�رضد في������ه حركة يف �لزمان، 

قائم������ة على �لتعاقب و�لتوت������ر، وفقاً حلركة 

الة يف �لزم������ان و�ملكان. وقد  �ل�س������ارد/ �لرحَّ

لع������ب �لعنو�ن �لفرعي دور�ً مهماً يف تكري�س 

ف�س������اح عن������ه من خالل ذكر  هذ� �ملنهج و�الإ

ماكن �لتي حملها، وتعاقب ظهورها  أ�سماء �الأ �

وفق حركة �مل�س������ار يف جغر�فية تلك �لبالد. 

حالة بني  وقد جتل������ت عالقة �الت�س������ال و�الإ

هذه �لعناوي������ن و�لعنو�ن �لرئي�س �لذي حمل 

يف بنيته �لنحوية �س������يغة �ملف������رد �ملتكلم من 

خالل �ت�س������ال فعلي �لروؤية و�ل�س������ماع بتاء 

�لفاعل، �لتي ت�س������ري �إىل مرجعية �خلطاب، 

وع������رب �ملنهج �لذي �عتمده �ملوؤلف يف ترتيب 
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أ�سا�س تعاقبي �إذ  مادة �لكتاب وتوزيعها على �

��س������تمل �لعنو�ن �لرئي�س �لثاين �لذي ي�س������ري 

�إىل نقطة �لبد�ية ونقطة �لو�سول �إىل �ملكان 

�ل������ذي هو ه������دف �لرحلة )من دم�س������ق �إىل 

مكة(.

ولعل �ختيار ��س������م مكة يف هذ� �لعنو�ن، 

ينط������وي على بعد دين������ي يريد من خالله �أن 

يظه������ر للقارئ ب�س������ورة غ������ري مبا�رضة حافز 

�لرحلة وغاياتها حتقيقاً للتاأثري فيه وحتفيز�ً 

لفعل �لق������ر�ءة عنده نظر�ً مل������ا تتطوي عليه 

هذه �ملدينة من قد��سة خا�سة عند �مل�سلمني 

فمكة لي�س������ت �س������وى مكان من �أماكن كثرية 

�سملتها هذه �لرحلة مما يجعلنا ندرك معرفة 

قناعية  �لرّحالة باأهمية �لعنو�ن ووظيفته �الإ

من حيث حتري�س �لقارئ و�لتاأثري يف عملية 

�لتلق������ي. ومل يكن لهذ� �لعن������و�ن �لفرعي �أن 

يظهر لوال �إدر�ك �ملوؤلف لتلك �لوظيفة �لتي 

بعاد  يقوم بها، وللرغبة يف و�سع �حلدود و�الأ

مل������ادة �لرحل������ة. كذل������ك ت�س������منت �لعناوين 

ماك������ن �ملختلفة  أ�س������ماء �ملدن و�الأ �لد�خلية �

وزم������ن �لرحل������ة ومو�س������وعات �لرحلة �لتي 

ي�ستمل عليها منت �لن�س عنها وفق �لت�سل�سل 

�لذي �ختاره لها �ساحب �لرحلة، كما يظهر 

ذل������ك يف ه������ذه �لعناوين �لتالي������ة �لتي تبني 

�لدور �ملحوري �لذي يلعبه هذ� �لعنو�ن على 

م�س������توى �لتعيني بو�سفه و�جهة �إ�سارية ذ�ت 

طبيع������ة �إيحائية )من حيفا �إىل �لقاهرة -يف 

حيفا- يف �لقاهرة - م������ن �لقاهرة �إىل مكة 

آثار �لطائف  -بني مكة و�لطائف- �لطائف- �

-�لرحلة �حلجازية- �إىل �سد�د- قبائل ثقيف 

ت������ر�ك..(. و�إذ� كانت  –حتيتهم- خ������روج �الأ
�حلركة يف �ملكان هي حركة يف �لزمان بحكم 

�لعالق������ة �جلدلية بينهما، ف������اإن ترتيب مادة 

الة يف �ملكان،  أ�سا�س حركة �لرحَّ �لكتاب على �

ميثل �لناظم لزمن �لرحلة، �لذي يتمظهر يف 

م�ستويني �ثنني، م�س������توى زمن �لرحلة �لذي 

يظهر يف حركة �ملوؤلف وطو�فه يف جغر�فية 

�ملكان، وزمن �ملا�سي �لذي يحيل عليه �خلرب 

أو �لوثيقة �مل�س������تمدة من  �أو �حلديث �ملتو�تر �

أو �ملو�سوعة. وقد جند  �ملدونات �ملخطوطة �

ثمة تفاوتاً زمنياً على �مل�س������توى �لتاريخي يف 

أو  ماكن و�ملدن � �ل�������رضد �ملتعلق بتاريخ تلك �الأ

بت�س������ميها كما هو �حل������ال عند �حلديث عن 

فتح �لطائف من قبل �مل�س������لمني ثم �النتقال 

مبا�������رضة ل�������رضد وقائ������ع ثورة �حلجاز �س������د 

تر�ك على ما بني �لتاريخ من فجوة زمنية  �الأ

كبرية. �إن هذ� �مل�سار �لذي تتخذه م�رضود�ت 

�لن�س �لرحلي على �مل�ستوى �لزمني يرتبط 

ب�س������ببني �أحدهما يتعلق باملدونات �لكتابية 

ماكن  �لت������ي تتو�فر ل������ه و�ملتعلقة بتاري������خ �الأ
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و�س������ريته، و�لثاين وهو متد�خل مع �ل�س������بب 

ول يحدده م�س������ار �لرحلة وحركته يف تلك  �الأ

ماكن. �الأ

وال يختلف منهج �ملوؤلف يف هذ� �لكتاب 

ع������ن �ملنهج �لذي كان متبع������اً يف تدوين كتب 

�أدب �لرحلة، حر�ساً من �ملوؤلف على ما جرت 

عليه �لعادة، لغايات تخ�س منهج �لبحث يف 

�لكت������اب من جهة وتتعل������ق بالغاية �لتي يروم 

حتقيقها من ور�ءه خدمة لتاريخ هذه �لبالد 

و�س������هرتها )وقد جريت يف هذ� �لكتاب على 

أيامنا، حذر�ً من �لت�سوي�س  ما هو معروف يف �

يف �لبحث و�كتف������اء بالغاية �لتي �أرمي �إليها 

ثرية �لقدمية  م������ن �لتعريف بهذه �لبقع������ة �الأ

و�س������هرتها، و�إن������ا �أوردت ه������ذه �لكلمة هنا 

أنها فائدة يف تاريخ هذ� �لبلد ال  العتق������ادي �

ينبغي �إغفالها(. ولذلك جند �ملوؤلف ي�ستهل 

�لكتاب باأبيات من �ل�س������عر وبال�س������كوى من 

مة  �س������وء حال �لزمان �لذي و�سلت �إليها �الأ

وبالدعاء �إىل �هلل �أن ي�س������لح تلك �حلال بعد 

�أن �س������ار جل هم حكامها هو �حلفاظ على 

كر��س������يهم وحتقيق نزعاتهم ومكا�سبهم على 

ح�ساب �أوطانهم. ومن �أجل �لتاأثري يف �ملتلقي 

ي�س������تخدم �ملوؤلف لغة �ل�سجع �ملحببة للقارئ 

ب�س������بب �نتظام �إيقاعها. كما جنده يكرث من 

أبيات من �ل�سعر �لعربي يف منت �لرحلة،  ذكر �

أ�س������لفنا هو �لف�ساء  باعتبار �أن �ل�س������عر كما �

�مل�س������رتك بني �ملوؤلف و�لق������ارئ، وهو ميتلك 

تاأثريه على �لقارئ بو�سفه ديو�ن �لعربي.

❁    ❁    ❁

ومل������ا كان������ت ب������الد �حلجاز ه������ي هدف 

�لرحلة ومو�س������وعها، فاإن �ملوؤلف يكتفي يف 

بد�ية �لرحلة باحلدي������ث عن �ملحطات �لتي 

توقفت فيها �لرحلة وذكر �لوقائع و�حلو�دث 

�لت������ي جرت له، دون �أن يعني بو�س������ف �ملدن 

أو  و�ملحط������ات �لت������ي توقفت فيه������ا �لرحلة، �

ذك������ر �نطباعاته عنها، على خالف ما جنده 

بعد و�س������وله �إىل �أر�س �حلجاز، �إذ نالحظ 

�أن �لكات������ب ي�سرت�س������ل يف �لو�س������ف و�ل�رضد 

ماك������ن �لطبيعية �لتي مير  �لو�في������ني ملعامل �الأ

آثارها و�حلياة �الجتماعية  �سمائها و� بها، والأ

و�لطبيعي������ة فيها، �إىل جان������ب �حلديث عن 

أدبها وزرعها وحيو�ناتها  تاريخها وقبائلها و�

ألعابها، وكل ما يتعلق بحياتها و�أر�سها. وهنا  و�

نالحظ �أن �لكاتب يعتمد على م�سدرين �ثنني 

ول هو �مل�ساهدة  يف هذ� �لتوثيق، �مل�سدر �الأ

و�ملعاينة �ملبا�رضة، و�لثاين هو �لكتب �ملن�سورة 

أو �ملخطوطة �لتي �طلع عليها م�س������ري �إليها  �

و�إىل موؤلفه������ا يف كل م������كان �إىل ذلك، مبيناً 

أ�س������لوبه يف �العتماد على �ملوثق بهم يف نقل  �

خبار وعلى ما �طلع عليه من كتب �لتاريخ  �الأ
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طار  �حلديثة وبع�������س �لقدمية. ويف هذ� �الإ

ينق������ل �ملوؤلف عن جزء م������ن خمطوطة كتاب 

�س������لمت من �ل�س������ياع، كان و�س������عه �لعالمة 

�ملكي �ل�سيخ عثمان �لر��سي ما ورد فيه من 

نقد وت�سويب للعديد من �ملعلومات �ملتعلقة 

ماكن وتاريخها، وردت يف كتاب  بكثري من �الأ

�لرحل������ة �حلجازية ملحمد لبي������ب �لبتنوين، 

حفاظاً منه على ما تبقى من هذ� �ملخطوط 

من �ل�سياع، وحر�س������اً على �أن ينظر �ملوؤلف 

فيه فيدرك م������ا وقع فيه من �أخطاء، فيعيد 

ت�سحيحها يف �س������وء �ملعلومات �ملوثقة �لتي 

يقدمها ه������ذ� �ملخطوط عن كثري من �ملو�قع 

حد�ث  �جلغر�فية و�لعمر�نية، وتاريخها، و�الأ

�ملا�س������ية �لتي �س������هدتها تلك �ملو�قع، وذلك 

أي�س������اً.  خدمة للمعرف������ة و�لتاريخ و�لقارئ �

ويدل عمل �ملوؤلف على �لنزعة �لعلمية �لتي 

متيزه ومتيزه عمله يف هذ� �لكتاب، وهو ما 

أ�سلوبه �ل�رضدي  ميكن �أن يتلم�سه �لقارئ يف �

ويف تعليقه على �ملعلوم������ات �لتاريخية �لتي 

ماكن،  تذكرها �لكتب حول تاري������خ بع�س �الأ

أو �لوقائع  �سماء � أ�سباب ت�س������ميتها بتلك �الأ و�

�لتاريخية �لتي جرت فيها.

ال������ة م�س������ار رحلت������ه ر�وي������اً  يتتب������ع �لرحَّ

�أحد�ثها ووقائعها و�النطباعات �ملتولدة عن 

م�س������اهد�ته يف تلك �ملناطق ويف هذ� �ملقام 

حيان  ي�ستخدم �ل�رضد و�لو�سف ويف بع�س �الأ

مدونات من �س������بقه م������ن �لرحالة و�لباحثني 

ولذلك يت�س������م �ملو�س������وع بالغنى و�لتف�سيل 

و�لعلمية، حر�س������اً منه عل������ى تقدمي معرفة 

أ�س������مائه  و�في������ة بطبيعة �مل������كان وتاريخه و�

و�س������اكنيه، مبا يف ذلك ق�رض �مللك و�لتقاليد 

�ملتبعة ع������ادة د�خله يف �لطعام و�جللو�س يف 

جمل�سه و�لدخول على �مللك من قبل �لرعية 

وكيفي������ة حل �ملنازعات ب������ني �لنا�س و�حلكم 

الة �ليقظة يف  فيه������ا. وال تكتفي ع������ني �لرحَّ

عر�س ه������ذه �مل�س������اهد و�لطقو�س بل جنده 

يحاول �أن ير�س������م �س������ورة ل�سخ�س������ية �مللك 

والده مبيناً �أهم ما تتميز به كل �سخ�سية  والأ

من هذه �ل�سخ�س������يات من �س������مات ج�سدية 

وعقلية ونف�سية عرفها من خالل قربه منهم 

أثناء زم������ن �لرحلة �أو  ومعا�رضته لهم �س������و�ء �

مري عبد  فيما بعد عندما عمل م�س������اعد�ً لالأ

ردن. �إن ما  �هلل عند �إن�س������اء �إمارة �������رضق �الأ

الة �ل�سابقني  الة عن غريه من �لرحَّ مييز �لرحَّ

أنه ال يتوقف عن حدود �لو�س������ف و�لتوثيق  �

و�ل�رضد، بل يتجاوز ذلك �إىل �لتعليل و�لتف�سري 

و�ملقارن������ة، من �أجل تقدمي ق������ر�ءة و�فية يف 

�مل������كان و�لتاريخ و�لعم������ر�ن و�أحد�ث زمانه، 

ويف مقدمته������ا �أحد�ث �لث������ورة �لعربية �لتي 

أر�������س �حلجاز بقيادة �ل�رضيف  �نطلقت من �



خطاب الرحلة احلجازية خلري الدين الزركلي

301 �لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

أبنائه. ويف هذ� �ل�سدد ال يكتفي  ح�س������ني و�

�ملوؤلف بالتاأريخ لتل������ك �لثورة يف �نطالقتها 

وىل، بل ي�س������ري �إىل ق�س������ية هام������ة تتعلق  �الأ

�رض�ر �لتي ما ت������ز�ل جمهولة يف �لعالقة  باالأ

ن حول  بني �ل�رضيف ح�سني و�النكليز حتى �الآ

تلك �لثورة، �لتي ك�س������ف �لرو�س بعد �لثورة 

�ل�س������يوعية عن وثائقها �ل�رضية �لتي تتنافى 

مع وعود �حللفاء للعرب مبنحهم �ال�ستقالل 

و�حلري������ة )يف �لر�س������ائل �لت������ي تبودلت بني 

�ل�رضيف ح�سني و�ل�سري هرني مكماهون قبل 

أو  �لثورة ما ال يز�ل مطوياً �إىل �ليوم، مل ين�رض �

ن�رض �سيء من مو�ده و�سكت عن �لباقي. وقد 

وقعت على كتاب ي�س������ح �أن يكون نوذجاً ملا 

كان يكتبه مكماهون لل�رضيف ح�س������ني، و�إنه 

�لنموذج �إن �س������ّح �أن �لرتجم������ة فيه حرفية 

أو يطلع عليه �أن  أه � وج������ب على كل من يق������ر�

يتخذه در�س عربة يتعل������م منه كيف يخاطب 

أو  �ل�سا�سة غريهم حني يريدون �أن يفاو�سوه �

يخادعوه(.

❁    ❁    ❁

دبية وكونه  �إن �ملوؤل������ف بحكم ثقافت������ه �الأ

�س������اعر�ً يفرد م�ساحة و��س������عة للحديث عن 

أنو�عه  �أدب �حل�رض و�لبادية مف�ساًل يف ذكر �

وما يتميز به ناظموه من عفوية وقدرة على 

�رجتال������ه وحفظه، �إ�س������افة �إىل �الختالفات 

�ملوج������ودة بني �س������عر �لبدو و�س������عر �حل�رض 

نظ������ر�ً لغي������اب �ل�س������و�بط و�لقو�عد يف كل 

لغة م������ن تلك �للغات �خلا�س������ة. ويذهب يف 

تلك �ملقارنة بعي������د�ً عندما يقارن بني حاله 

وعالقة �سكان هذه �لبالد به وحاله يف بالد 

�ل�سام، �لتي تر�جع فيها �الهتمام بال�سعر ومل 

يعد �لكثري من �لنا�س يهتم بحفظه رغم توفر 

فر�س ن�رضه يف �ل�سحف، على خالف ما هو 

�سائع يف بالد �حلجاز من �إقبال على حفظ 

�ل�س������عر و�رجتاله و�لتغني به يف �ملنا�س������بات 

أ�س������كاالً خمتلفة وفق طبيعة  �لتي يتخذ فيها �

�ملنا�س������بة �لتي يقال فيها. ولهذ� يك�سف عن 

�سى و�حلزن حيال تلك �ملفارقة يف  �سعور �الأ

�ملقارنة.

وال يتوقف �ملوؤلف عن حدود �ملقارنة، بل 

يعمل بعني �لباحث �ملدقق، و�ملوؤلف �ملو�سوعي 

عل������ى تق�س������ي �لتماي������ز�ت و�الختالف������ات 

�ملوجودة بني �س������عر �حل�رض و�س������عر �لبادية 

أ�سبابها، وتقدمي �لعديد من �لن�سو�س �لتي  و�

تو�س������ح ذلك مع �������رضح مفرد�تها لت�س������هيل 

فهمه������ا ومعرف������ة دالالتها. ث������م يذهب �إىل 

وروبي من  عقد مقارنة بينها وبني �ل�سعر �الأ

أوز�نها �ل�سعرية من جهة، وبينها وبني  حيث �

�ل�سعر يف بالد �ل�سام وبادية �حلجاز و�ليمن 

و�لعر�ق، حيث يعيد تل������ك �لفروق �ملوجودة 
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خرى �إىل  بينها وبني مثيالته������ا يف �لبالد �الأ

وجود �مل�س������افات �لبعيدة ب������ني تلك �لبلد�ن، 

وبذلك يك�س������ف عن معرفة و�ّطالع و��سعني 

بال�س������عر �لعرب������ي قدميه وحديثه و�ل�س������عر 

وروب������ي وقو�عده. لقد قادت������ه رغبته يف  �الأ

�ملعرفة و�لبحث �إىل �لك�س������ف عن �لتباين يف 

نظم �ل�سعر حتى على م�ستوى �سكان �لبادية 

أنف�س������هم، ب�س������بب �الخت������الف يف �للهجات  �

�ل�سائدة يف تلك �ملناطق، ال�سيما على �سعيد 

�الخت������الف بني بدو �حلجاز وبدو �ليمن من 

حيث �لكناية و�جلنا�س و�لتورية.

ثم������ة �أهمية �أخ������رى له������ذه �لرحلة �لتي 

كتبت بع������د �ملدونات �لكثرية �لتي �س������بقتها 

ثار  تتجلى يف �س������عيها للتوثيق للعديد من �الآ

أو �لت������ي ت������كاد �أن تنمحي و�لتي  �لد�ر�س������ة، �

أثناء جتو�ل������ه يف تلك  ال������ة � �س������اهدها �لرحَّ

ماكن �ل�س������عبة �مل�سالك و�لطبيعة �لوعرة  �الأ

همية �خلا�س������ة �لتي متثلها  �إدر�كاً من������ه لالأ

على �س������عيد �لك�س������ف عن حقب معينة من 

ن�س������ان فيه، �إذ ت�س������كل تلك  تاريخ �ملكان و�الإ

�لكتابات �ملحفورة يف �ل�سخور و�لتي تعر�س 

بع�سها لالندثار و�ملحو بفعل عو�مل �لطبيعة 

همال، حت������ى مل يعد يظهر منها �إال بقايا  و�الإ

أ�س������كال مل تزل �ساهدة تروي ما  من كتابات و�

ن�س������ان �أن يدونه من تاريخه وما�سيه  أر�د �الإ �

جيال �لتي �س������تاأتي من  ر�س لالأ على هذه �الأ

همية �لت������ي تنطوي عليها تلك  بع������ده. �إن �الأ

ثار ال يعرب عنها �لرحالة من خالل تدوينها  �الآ

وح�س������ب، و�إنا يتحدث �رض�حة عن قيمتها 

يف �لك�س������ف عن تاريخ �لبالد �لقدمي بحيث 

ال يكون ثمة تغييب لتلك �حلقب من �لتاريخ 

لنزعته �ملو�سوعية يف  �ل�سابق. و��س������تطر�د�ً 

�لتاأليف وت�س������جيل كل ما يخ�س حياة �لب�رض 

م������ن ع������اد�ت ومعتقد�ت وطقو�������س ونو�ظم 

أع������ر�ف و�أدب يعم������ل على تقدمي �س������ورة  و�

بانور�مية و��سعة عن تقاليد �لعرب �لقدمية 

عند �س������كان �لبادية باعتبارها متثل �جلانب 

كرث �أ�س������الة و�ت�ساالً مع �ملا�سي و�لذ�كرة  �الأ

ر�س �ملوغلة يف �لتاريخ. �لثقافية لتلك �الأ

¥µ
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تقول د. ود�د �لقا�سي يف در��ستها لكتاب »�لب�سائر و�لذخائر« �مل�سمومة 

�إىل �آخر �لكتاب �ملحقق: »�إذ ال نعرف �أي كتاب �أدب �آخر ظهرت فيه �سخ�سية 

�س������احبه كما ظهرت �سخ�س������ية �لتوحيدي يف كتاب �لب�س������ائر« )�س293 من 

أبا حي������ان �لتوحيدي جمع كتابه من  �ملجل������د �خلام�س( و�إذ� كان �ملعروف �أن �

كتب �س������ابقة له، ومن م�سافهات مع �ل�س������يوخ و�لفقهاء و�ملتكلمني و�ملتاأدبني، 

فكيف لنا �أن نعرف �سخ�س������ية �أبي حيان منه؟ ثم �إن كتب �ملختار�ت كثرية يف 

»الب�صائر والذخائر« للتوحيدي

غلبية! غلبية!صته الأ غلبية!صته الأ ته الأ فكر نري رف�

كاتب �شوري 

العمل الفني: الفنان زهري ح�شيب. 
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أدبنا �لعربي، فكيف �متاز كتاب »�لب�س������ائر  �

و�لذخائر« باأنه يك�سف �سخ�سية �لتوحيدي؟ 

متاع و�ملوؤ�ن�س������ة« �أو غريه  ومل������اذ� ال يكون »�الإ

متاع و�ملوؤ�ن�سة«  على �س������بيل �ملثال؟ كتاب »�الإ

وغريه مما و�س������لنا م������ن �لتوحيدي ذو منهج 

علمي و��س������ح، قلم������ا تظهر فيه �سخ�س������ية 

�لكاتب، مثلما تظهر هنا يف كتاب: »�لب�سائر 

و�لذخائ������ر« �إذ �إن �لتوحي������دي عكف زماناً 

طوي������اًل عل������ى تدوينه، وح������كك يف جمريات 

حو�دثه فانعك�س������ت �سخ�س������يته و�سخ�س������ية 

مر يختلف  �لع�رض �لذي عا�س فيه، وهذ� �الأ

�ختالف������ا بينا عن خمت������ار�ت �أبي متام و�بن 

دري������د و�لثعالبي، فاإذ� كان هوؤالء عمدو� �إىل 

أو �ملده�س  أو �مل�ستظرف �أو �جلميل � �مل�ستح�سن �

فنقلوه، فاإننا هنا عند �أبي حيان �لتوحيدي 

حو�ل �الجتماعي������ة تعر�س، ويظهر  جند �الأ

آر�ء  أب������ي حيان منها، وكذلك تعر�س � موقف �

دباء و�لفقهاء و�ملتكلمني، ويبني �لتوحيدي  �الأ

مر  أننا نحرت�س من �إطالق �الأ أي�ساً، �إال � أيه � ر�

بتمامه، فهناك بع�س �لنقل يعر�س من دون 

تعقيب.

الفرقة ونتائجها املاأ�شاوية

حتتل �لفرقة بني �مل�س������لمني جانباً مهماً 

من حي������اة �لتوحيدي، وت�س������غل تفكريه، فال 

أو ذ�ك من  يندف������ع �إىل تاأييد هذ� �جلان������ب �

�أ�س������حاب �ملعتق������د�ت، بل يعت�س������م بالدين 

و�لتقوى، فيم�س������ي مع �لتوحيد حتى غايته 

�لق�س������وى، ويعجب من ه������وؤالء، كيف يكفر 

خ������ر، ويده�س كيف تلغى �س������لة  �لو�ح������د �الآ

�لرح������م، وكيف ينف������ي �لتو�دد ب������ني �لنا�س، 

فتنت�رض كل فئة ملعتقدها، وتدح�س �ملعتقد 

خر، ب������ل تنفيه من �س������احة �لوجود، حني  �الآ

تتهم������ه بالكفر و�مل������روق من �لدي������ن فهوؤالء 

وهوؤالء بح�س������ب ر�أي �لتوحيدي، لي�سو� على 

بينة من �أمرهم، وال يعرفون قدر�ً ب�سيطاً من 

ميان، وكاأن غايتهم �ليتيمة تبادل  �ل������ورع و�الإ

�لتهم و�لتكف������ري: »ور�أيت كثري�ً من �ملتكلمني 

أه������ل �لقبلة  ي�رضع������ون �إىل تكفري ق������وم من �

خل������الف عار�س من بع�س ف������روع �ل�رضيعة، 

قد�م خموف �لعاقبة، مذموم �لبدي،  وهذ� �الإ

وكيف يخرج �إن�س������ان من دين يجمع �أحكاماً 

كثرية، وقد حتلى منه باأ�س������ياء كثرية، لي�ست 

خطاأ منه، ولي�س �ملعار�س بالتكفري باأ�س������عد 

أبو ها�س������م  منه يف نقل �ال�س������م عليه، كذلك �

أبو علي يكفر  أبا علي �جلبائي، و� أباه � يكف������ر �

أبو حامد �ملرودودي �أن �أختاً  �بن������ه، وحدثني �

أباها، و�أخاها و�أما �أ�سحاب  بي ها�سم تكفر � الأ

ن�ساري، و�بن كعب،  خ�س������يد كاالأ �أبي بكر �الإ

أبا  و�أبي �لرماين، وغريه������م، فكلهم يكفرون �

ها�س������م و�أ�س������حابه، وجعال وتالمذته، وخذ 
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على هذ� غريه������م، وما �أدري ما هذه �ملحنة 

�لر�كدة بينهم، و�لفتن������ة �لد�ئرة معهم! �أين 

وىل  �لتقوى و�لورع و�لعمل �ل�سالح ولزوم �الأ

عر��س وقد  ح������وط؟ �إىل متى ت������ذ�ل �الأ و�الأ

�س������تار وقد  حماها �لدين؟ �إىل متى تهتك �الأ

أ�س������لبها �هلل ع������ز وج������ل؟ �إىل متى ي�س������تباح  �

�حل������رمي وقد حظره �هلل؟ �إىل متى ت�س������فك 

�لدم������اء وقد حرمه������ا �هلل؟ وما �أعجب هذ� 

مر«. �س 249 من �جلزء �ل�سابع- �ملجلد  �الأ

�لر�بع. ونرى يف �لن�س ذكر�ً للدماء �مل�سفوكة 

أ�سا�س������اً عن �ملتكلمني  مع �أن �حلدي������ث كان �

أنها �إ�سارة مكينة  أم � أتر�ها �إ�سارة عار�س������ة، � �

أيكون �ملتكلمون هم من �س������ققو�  يف �لن�س؟ �

أف�س������حو� �ملجال للقتل  يف �لكالم و�ملعتقد، و�

�ل������ذي حرمه �هلل �إال باحلق؟ وهل من �حلق 

�أن يقتتل �مل�سلمون فيما بينهم؟

اجلدال يقود اإىل الفتتان

لي�س ثمة ن�س ينعزل عن مكانه وزمانه، 

وال ع������ن بيئت������ه �الجتماعي������ة، �إذ�ً نعود �إىل 

أثاره������ا �ملتكلمون يف  �مل�س������كلة �لكربى �لتي �

�لع�رض �لعبا�س������ي، وهي م�سكلة خلق �لقر�آن، 

ف������رنى �أن من مل يقولو� باخللق طاولهم �لقتل 

أيام �ملاأمون، وهو �لزمان �لذي مل ينقطع عن  �

أبو حيان مع������ه. وهكذ� غد� �لر�أي  تو��س������له �

�ملن�س������عب عن �لدين يفعل فع������اًل كبري�ً، قد 

يكون �لقتل نتيجة له. ومي�سي �لتوحيدي مع 

هذه �لفئة، فيجادلها ليك�سف �سوء معتقدها. 

وهذ� �جلدل يرتكز �إىل �ملنطلق �لعقلي تنظري�ً 

وتفكري�ً: »قال �لكعبي: قال جعفر بن حممد 

أبا �لهذيل عمن مل يقل من  �بن حرب: �ساألت �

أيكفر؟ قال: ال، قلت،  �لعامة: �لقر�آن خملوق، �

أيكفر؟  فاإن قال: �ل�س������ماء لي�س������ت خملوقة، �

ول  ن �الأ ق������ال: نعم، قلت: وما �لفرق؟ قال: الأ

خمتلف فيه، و�لث������اين جممع عليه. هذ� قول 

�أبي �لهذي������ل، وما �أدري ما يبعثهم على ذلك 

�إال �سوء �لرعة، وقلة �ملر�قبة و�أكرثهم قذفاً 

خل�س������مه بالتفكري �أعلقهم باأ�س������باب �لفتك 

و�لهتك« �������س215 من �جلزء �لر�بع- �ملجلد 

�لثاين. �إن ه������ذ� �جلد�ل بني �ملتكلمني يقود 

�إىل �الفتتان ��س������تنباطاً و��ستنتاجاً، ال �سبيل 

أ �لتوحيد و�لعدل،  �إىل قبوله عند قبول مبد�

أبا  و�إذ ي�ستغرق �جلد�ل غايته �لق�سوى، فاإن �

ي�سال هذه �لفئة �إىل �لطريق  حيان يحتال الإ

�ل�سوي.

و�إذ تتف������اوت درج������ات �لنا�������س يف �لفهم 

جماع  و�ال�س������تيعاب، فاإن �لفرق������ة يف �أمر �الإ

تب������دو نافرة عن �ملعتقد �ل�س������ليم، وحينذ�ك 

ميان قبل  يرى �لتوحيدي �رضورة �لت�سليم باالإ

�أي �عتبار �آخر، لي�سلم �ملعتقد من �أي �سائبة: 

»ملا كان �لتفاوت و�قعاً بني �خللق يف �ل�سعادة 
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و�لرخ������اء،  و�ل�س������دة  و�ل�س������قاء، 

و�لبالدة و�لذكاء، و�لعلم و�جلهل، 

ف�س������اح و�ل�س������جاعة  و�لع������ي و�الإ

و�جل������نب، و�ل�س������دق و�لك������ذب، 

و�للوؤم،  و�لكرم  و�لقبح،  و�حل�سن 

و�حل������ب و�لبغ�������س، و�لكر�ه������ة 

و�ال�سرت�س������ال،  و�لتوقي  يثار،  و�الإ

من  و�ل�رض��سة و�ال�س������تخد�ء، و�الأ

و�خل������وف، و�لع������دل و�حلي������ف، 

و�ملذلة،  و�لعز  و�حلاجة،  و�لغنى 

و�لر�حة  و�لعط������ب،  و�ل�س������المة 

و�لقن������وط،  و�لرج������اء  و�لتع������ب، 

جابة  و�الإ و�لهب������وط،  و�الرتق������اء 

و�لب������الء،  و�لعافي������ة  ب������اء،  و�الإ

و�لف�سولة و�لغناء، و�ملنع و�لعطاء، 

�أحب كل �أح������د �أن يقف من ذلك 

على غيبه، وحقيقته �ملطلوبة من 

عقله، فمن م�س������يف جميع ذلك 

�إىل �إله و�حد، ومن م�س������يف �إىل 

أنه �تفق �تفاقاً،  �ثنني، ومن ظان �

أنه على ذلك  و�نبج�س جز�ف������اً، ومن متوهم �

ممتد �ملا�سي من �لزمان، وممتد �لباقي من 

�لربهان، ومن ر�ج������ع �إىل �حلرية، ومن ظان 

أنه جاد على �لتنا�سخ مع �إقامة �جلز�ء على  �

أ�س  قدر �خلري �ل�سالف، و�لطاعة �ملتقدمة، ور�

أنفه يف �لت�سليم، فاإنه �لدين  مر كله و� هذ� �الأ

�س������الم �لذي �رضفنا �هلل به، وجعلنا  كله، و�الإ

من �أهله، ومن �لقائلني بف�سله، و�لنا�سحني 

عن حوزته، و�لذ�بني عن حرميه، هو معقود 

بالت�س������ليم، لك������ن ينبغ������ي �أن يكون �لت�س������ليم 
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و�لتفوي�س �س������ابقني للنظر و�جلد�ل، و�ملر�ء 

ن  قو�ل، الأ و�ل�س������الل، و�حلرية يف تناق�س �الأ

جر�ء على  �لتالعب بحجج �هلل عز وجل، و�الإ

عقول عب������اد �هلل عز وجل، لي�س من �س������نن 

أولياء �هلل تعاىل«.  أنبياء �هلل، وال م������ن �أدب � �

ول(،  )�س 9من �جل������زء �لثاين- �ملجل������د �الأ

هك������ذ� بعد �أن يعر�������س �لتوحيدي �لتباينات 

كلها ب������ني �لنا�������س، حتى درج������ة �لتناق�س، 

وبعد �أن ي�سري �إىل �س������ائر �لفئات و�لطو�ئف 

�س������المية وغريها، فاإنه ينتبذ مكاناً ق�سياً  �الإ

من هوؤالء جميعاً، و�رضف من عليائه متم�سكاً 

أ �لتوحيد، وبعد ذلك يطلب  بالت�س������ليم ومبد�

�إىل �ملتجادل������ني �أن مي�س������و� يف �جلدل حتى 

غايت������ه، فكيف يكون حمبوب������اً �أو مقبوالً من 

كانت هذه حاله؟

مل ينت�رس اإل للت�شليم

حيث �إن �لتوحيدي مل ينت�رض �إال للت�سليم 

ميان، فاإنه غ������د� مفرتقاً عن هوؤالء، و�إذ  و�الإ

ن�س������ار، فاإن  يحت������اج كل منه������م �إىل زيادة �الأ

�لتوحيدي ي�س������ري معار�س������اً لكل �س������احب 

معتقد، ي�س������ذ عن �لطريق �ل�سوي، وال غرور 

بع������د ذلك، �أن يعي�س �لتوحيدي فقري�ً �س������به 

أنه كان �س������ادقاً مع نف�سه، الئذ�ً  منبوذ، �إال �

ومعت�س������ماً بن������ري�ت �حلكمة و�لدي������ن، و�إذ� 

قو�ل ي�س������ف عن هذه �ل�سخ�س������ية  منقول �الأ

�لفريدة يف ع�رضها وزمانها، �لتي ال متيل مع 

�لهوى، وجتنح �إىل طريق �ل�سوؤدد، حيث تر�ه، 

فاإذ� هي على مقربة �س������به تامة من �لقر�آن 

و�ل�س������ّنة وتلك هي �لغاية �لنبيلة �لتي ي�سعى 

�إليها �لتوحيدي، ويدعو �لنا�س �إليها، لك�سف 

�لغمة، و�إز�لة �لفرقة ودو�عيها، وكاأنني به ال 

�هلّلمِ  َحبْلمِ  ُمو�ْ بمِ يح�رض �أمامه �س������وى »َو�ْعتَ�سمِ

ُقو�ْ«، وتلك مهمة نبيلة، عجز  يعاً َوالَ تََفرَّ َجممِ

أنه مل  �لتوحيدي عن نقلها �إىل معا�رضيه، غري �

يياأ�س، فنقل من �ل�سدر ما بقي منها، بعدما 

�أحرق خمطوطاته، فا�ستحق �لتقدير.

داعية األفة وحمبة

ألفة  فالتوحيدي يف ه������ذ� �ملجال د�عية �

وحمبة، يناق�س �لفرق������ة ودو�عيها، وال ميل 

من نقد �لعامة و�خلا�س������ة على �ل�س������و�ء �إذ 

ال ير�س������يه غري �ل�س������حيح، و�ل�سحيح يبدو 

مفقود�ً يف ذلك �لع�������رض، حتمله فئة قليلة، 

نذرت نف�س������ها لل�س������ري على جادة �ل�سو�ب، 

�أهو�ئه������م  �إىل  وم�س������و�  �لنا�������س،  فعافه������ا 

ديب يتبعهم،  و�أغر��سهم. لكن قلم �ملفكر و�الأ

فيطاول نظره كل �لنا�س، ناب�ساً ما هو خا�س 

يف �لظاهر، ليجده فا�سياً يف �ملجتمع »�لنق�س 

يف �لعدول فا�س ج������د�ً، ويف �لنا�س من بعد، 

أنا �س������معت رجاًل من كبار �ل�سهود، كان �بن  �

مع������روف يقدمه وغريه يعظم������ه، وقد جرى 
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�س������يء فانربى قائاًل: �سدق ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�س������لم، �عقرها وتوكل، فا�ستثبته 

أ�س������د، فلما �س������علنا  مغالطاً ل�س������معي، فكان �

ن�������س على �ملائدة عرفته وجه �ل�س������و�ب،  �الأ

فكان �س������بب عد�وته يل، و�إف�ساده حلق كنت 

مطالباً به بع�������س �لتجار يف قطيعة �لربيع« 

ول(،  ول- �ملجلد �الأ )�س 91م������ن �جل������زء �الأ

فاأ�سلوبه يف �لتعامل �رضيح و��سح، لي�س فيه 

لني �أو مد�هنة.

وينظ������ر �إىل �حلر�س على �ملال، فيبتئ�س 

منه، ويعر�س لدو�عيه، فيزلزلها، وخ�سو�ساً 

حني تكون هذه �لدو�عي �س������ادرة عن رجل 

م�سوؤول مثل �أبي جعفر، فيوجه نقده �لالذع، 

متم�سكاً بر�ية �لعقل و�ملنطق، ومن�سئاً جدالً، 

ال يقب������ل �العرت��س عليه: »ق������ال �أحمد بن 

طاهر، رفع رجل �إىل �ملن�س������ور، ي�ساأله فيها 

بناء م�س������جد يف حملت������ه، فوق������ع على ظهر 

رفعته، �رض�ئط �ل�س������اعة كرثة �مل�ساجد، فزد 

يف خطاك، تزدد يف �لثو�ب. كيف ترى كالم 

مام؟ تعجب ففيه متعجب �أو من �أين  هذ� �الإ

له �أن كرثة �مل�س������اجد من �رض�ئط �ل�س������اعة؟ 

أم  �أفقلة �مل�س������اجد من �رض�ئط بعد �ل�ساعة، �

ماذ�؟ �للهم �غف������ر، ولعل �خلرب من �ل�رضب 

�ملعمول، و�لقول للنحول، حر�س �هلل �رض�ئرنا 

ئمة، وع������د�وة �ل�س������احلني،  م������ن مق������ت �الأ

و�العرت��س على �ل�س������لف �لطيب«. )�س 18 

ول(. �إن �إثبات  من �جلزء �لث������اين- �ملجلد �الأ

بانة عن �س������لوك  أو �لنقل كفيل الإ �حلادث������ة �

مع������ني. يبتز بع�������س ما يف �لدي������ن، ليغطي 

على خط������اأ فاح�س، ولي�س حتوط �لتوحيدي 

�إال موؤي������د�ً للروح �لعلم������ي، وحماولة لتحري 

�حلقيق������ة، و�إذ� كان �لطعن ببع�س �ملتنفذين 

يد�ين �س������ورة �لفرقة، فاإن �لتوحيدي يرتيث 

عن طرحه باأ�سلوب معار�س.

وعل������ى �أن هذ� �حلر�س على �ملال ومنعه 

أب������و جعفر يف �لع�رض  ع������ن �لنا�س مل يبتدعه �

موي  �لعبا�س������ي، �إذ كان �س������ابقاً يف �لع�رض �الأ

أبي �س������فيان  ما يقوي ذلك، هو ذ� معاوية بن �

خ������ر، ويدفع �لنا�س عن بغيته  يحر�س هو �الآ

ببع�������س �أمور �لدين، ف������اإذ� دفعه �لد�فع عن 

غايته وك�س������ف له �ساأن �حلر�س، فاإنه يخفي 

ما يف نف�سه، ويد�ور: »حمل �إىل معاوية مال، 

أ�سه خ�سي  ف�س������ب يف �س������حن د�ره، وعلى ر�

يذب عنه، فقال: يا �سيدي، مر يل بكف مال، 

فقال ويحك، ما ت�س������نع به؟ �إن مت فرتكته، 

كويت يوم �لقيامة ب������ه، فقال: يا موالي: �إن 

كان هذ� حقاً، ما ي�ساوي جلدك يوم �لقيامة 

فل�س������ني ! ف�س������حك معاوية، و�أمر له مبال« 

ول(  )�س15 م������ن �جلزء �لث������اين- �ملجلد �الأ

�حلادثة مروية على �س������بيل �لطرفة، ولعلها 
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مويني،  من بع�س د�سائ�س �لعبا�سيني على �الأ

�إال �أن جمرياتها ت�س������ف عميقاً عن ��س������تئثار 

معاوية باملال �إذ �إنه و�س������ع يف �س������حن د�ره، 

ولي�س يف بي������ت �ملال، كما كان يفعل �خللفاء 

�لر��سدون، و�إن كنا ن�ستبعد مثل هذ� �جلو�ب، 

أننا نقدر �أن  وهذه �لطريقة يف �لتعامل، �إال �

روح �لطرفة �لفا�سية بني �لنا�س، تنال بع�ساً 

من �حلقيقة، مم������ا ال يهيِّئ لنا نكر�ن بع�س 

�جلو�ن������ب، فاحلر�س على �مل������ال كان مكيناً 

يف نفو�������س �لقوم من �حلكام، فكيف ال يكون 

مكيناً من عامة �لنا�س؟ و�إذ� كان �لتوحيدي 

أنه يف  أو � أو �مل������د�ورة، � عاج������ز�ً ع������ن �حليلة �

�سبيله �إىل �حلق �ل�رض�ح، فكيف له �أن يكون 

أبا حيان  مقبوالً بينهم؟ وكيف ال ن�ستنتج �أن �

قل، �إال  حمل لو�ء �ملعار�س������ة فكري������اً على �الأ

أنها لي�ست �ملعار�سة �لتي حتمل �ساحبها �إىل  �

�لقتل، بل �إنه يد�ري ما و�سعته �حليلة.

نظرة متح�ض وتدقق

و�لتوحي������دي ذو نظ������ر ثاق������ب، ال يكفيه 

ح������و�ل، بل �إنه ميح�س ويدقق،  �لنظر يف �الأ

أو �أن يتهم  كاأنه يخاف على قارئه قلة �لفهم، �

�أحدهم بالت�سطح، فرن�ه حري�ساً على �إتيان 

�ل�س������يء من كل وجوهه و�أحو�له: »و�لتفاوت 

يف �لكالم �أمر ر�ت������ب يف �خللق، وكذلك يف 

خال�س، وكذلك فيما  �لعمل، وكذل������ك يف �الإ

خال�س من �لدرجات و�ملنازل«.  ينت�سب لالإ

)�س11 من مقدمة �جلزء �خلام�س- �ملجلد 

أينا يف ن�سه بع�س �لتعايل على  �لثالث( و�إن ر�

�لنا�س وبع�س �ل�سمو يف �الأخالق، فاإن ذلك 

ال يح�س������ب عليه بقدر ما يح�س������ب له، �إذ �إن 

�سا�س  �لتمكن من �لفهم و�لوعي هي �لغاية �الأ

لديه. فاإذ� �نتقلنا �إىل تنقري�ته على �لفقهاء، 

ن������ر�ه قوي������اً يف حجته، �س������ليطاً يف ل�س������انه، 

أو روية، فاخلطاأ  ي�سب جام غ�سبه بال تاأن �

ي�ستفزه، و�الدعاء ي�سووؤه، فيمهد يف �لكالم، 

ليتناول �ل�س������خ�س مبا فيه: »�س������األني بع�س 

أين  �لفقهاء، فقال: �أين مولودك؟ وهو يريد: �

ولدت؟ فقلت: مايل مولود، فقال: �س������بحان 

�هلل، وز�د تعجبه، فقلت: لعلك ت�س������األني عن 

م������كاين �لذي ول������دت فيه، ق������ال: نعم »قلت 

فهال قلت: �أين مولدك؟ قال: فخجل هو من 

�حلا�رضين، وذ�ك �أردت، ليكون خجله باعثاً 

ديب، وهذ�  دب، �أو على �إكر�م �الأ ل������ه على �الأ

�لفقيه هو �لد�ركي، وكان ركيك �لل�سان، فدم 

�لطباع، �س������يِّئ �خللق، �سهود�ً بالزور، خبيث 

�لدين« )�س 97 من �جلزء �خلام�س- �ملجلد 

�لثالث(.

هكذ� �إذ�ً، ي�س������تدرج �لتوحي������دي قارئه، 

حتى ي�س������بح معه، وعندئذ يف�س������ح �لرجل، 

ف������ال يدع مثلبة �أال ي�س������عها فيه، فيغدو بال 
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حجاب، منقو�س �لغزل، ونرباأ باأنف�س������نا �أن 

نحك������م على هذ� �لفقيه من قول �لتوحيدي، 

وذلك لي�س �نت�سار�ً للد�ركي، و�إنا لطبيعة 

�لن�������س ودالالته، فمن جهة �أوىل ل�س������نا على 

يقني باأن ه������ذ� �لفقيه على غ������ري مكنة من 

أم������ا �جلهة �لثانية  هذ� �لتعبري �لب�س������يط، و�

�لتي نقدره������ا، فه������ي �أن �لد�ركي قد يكون 

أر�د غمز�ً خفياً من �لتوحيدي، وخ�سو�س������اً  �

عندما نعلم من �لن�س نف�س������ه ذ�ك �ل�رض�ع 

دباء و�لفقهاء، وعدم �حرت�م �لفقهاء  ب������ني �الأ

لهم، مم������ا دفع �لتوحيدي �إىل تدوين �لن�س، 

ب�سورة ال تدع جماالً لل�سك، باأن هذ� �لفقيه 

غب������ي جد�ً، و�إذ� قدرن������ا �أن مثل هذ� �لن�س 

أنه ال ياأتي  عينه، يدونه �لد�ركي، فاإننا نقدر �

على مثل هذه �لوترية »�إذ�ً فالتوحيدي ينت�رض 

دب على �لفقه، فيلهب ظهور �لفقهاء يف  لالأ

أننا ال نرى �أن �لفقهاء �نتق�س������و�  تدوينه، مع �

من دي������ن �لتوحيدي، ومل ي�س������فوه باأكرث من 

�لغلظة، و�لبعد عن �لدماثة، ولعل مثل هذ� 

دب������اء هو ما دفع  �ل�رض�ع ب������ني �لفقهاء و�الأ

�لتوحي������دي �إىل �لتطاول عل������ى كل �لفقهاء، 

حتى من �سبقوه«: قال �بن عمر: �سمعت من 

أنكرته، فاأردت �أن �أغرّي عليه،  �حلجاج كالماً �

فذكرت قول �لنبي �س������لى �هلل عليه و�س������لم: 

ال ينبغي للموؤمن �أن يذل نف�س������ه، فاأم�سكت، 

مر  فرح������م �هلل �بن عمر، وهل يجوز ترك �الأ

أنه متى �س������اع  أما � باملع������روف بهذ� �لتاأويل؟ �

هذ� بني �لنا�س، وجنحو� �إليه، وعملو� عليه، 

ظهر �لف�س������اد يف �لرب و�لبح������ر، وتعجل كل 

و�حد يف ر�حته وعزه، وقب�س يده ول�س������انه، 

عم������ا فر�س �هلل عز وجل علي������ه، من �إقامة 

أما �إنه موقوف على  �ملعروف و�إماتة �ملنكر، �

�لتاأويل، فاإنك ال جتد قائاًل قوالً، وال فاعاًل 

فع������اًل �إال وهو يف حالة تلك يب�س������ط عذر�ً، 

ويدعي �رض�ً، ويتع�سف تاأوياًل«. )�س238 يف 

�جلزء �ل�سابع- �ملجلد �لر�بع(.

أبو  �إن م�س������األة ح�س������ن �لظن يتم�سك بها �

حي������ان كثري�ً، ولعل هذه �مل�س������األة عينها هي 

أب������ا حيان من ح�س������ن �لتخرج  �لت������ي مكنت �

ن، نحن نع������رف كما عرف  و�لت�������رضف، و�الآ

�لتوحيدي من قبل وغ������ريه �أن �بن عمر كان 

مطلوباً م������ن �حلجاج، و�أن �حلجاج �س������يف 

م�س������لط، ال يرع������ى حرمة وال ذم������ة، �إال ملن 

مويني عبد �مللك  �سانعوه على �لوالية من �الأ

حد  أر�د الأ و�بنه �لوليد وذلك �أن �حلجاج ما �

�أن يعرت�������س على خالفة عب������د �مللك وبعده 

�لوليد، ويف �س������بيل ذل������ك، ال ميتنع �أن ينال 

أ ويغيظه بغية تناوله بال�س������يف،  �بن عم������ر، �

وال ن�س������تطيع �أن ننكر �حلديث �لنبوي ودوره 

ن�سانية، فاملوؤمن  يف رفع قيمة �ل�سخ�سية �الإ
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عزيز، ال ينبغي ل������ه �أن يذل لغري �هلل تعاىل، 

ومع �حلجاج ال يبدو �حلديث �ل�سليم مفيد�ً، 

أبا حيان  أننا يف هذ� �ملوقف ال جنحد � غ������ري �

�س������البته. و�حتو�ءه �لفهم �لعميق مل�س������مون 

مر باملعروف  �لدي������ن �حلنيف، من حي������ث �الأ

و�لنهي عن �ملنكر.

�شخ�شية اأبي حيان التوحيدي

أب������ي حيان، بعد  فكيف كانت �سخ�س������ية �

ه������ذ� �لعر�������س �ملوج������ز �ل�رضيع م������ن كتابه: 

»�لب�س������ائر و�لذخائ������ر« �لذي يك�س������ف عن 

�سخ�س������ية �لرجل؟ مل يكن �لتوحيدي دمثاً يف 

حديث������ه، ومل تكن معرفته للنا�������س وطبائعهم 

منجي������ة له من تناوله لهم مب������ا فيهم، تنقري�ً 

وذماً وت�س������فيهاً. و�إذ� كانت حالة كذلك، كان 

أو  من �لبديه������ي �أن ين�رضف �ملتنفذون عنه، �

يتجنبوه، ما �أمكنهم �إىل ذلك من �سبيل، وبعد 

ذلك ال ن�ستطيع �أن نقدر مثل هذه �ل�سخ�سية 

أة �لتي قد تبلغ حد  �مل�ستقيمة، لدرجة �جلر�

�لوقاحة، �أن تكون مقبولة، وتنعم بعي�س هانئ 

ولذيذ، مث������ل هذه �ل�سخ�س������ية نادرة يف كل 

�لع�س������ور، وغري مقبولة عند غالبية �لنا�س، 

ولذ� فلي�س غريباً �أن يعي�س �لرجل يف �لفاقة 

و�لفق������ر �ملدقع، بينما غ������ريه من �لكتاب قد 

عا�س������و� يف بحبوحة من �لعي�������س من �أمثال 

�جلاحظ، �لذي �أجله �لتوحيدي نف�سه، على 

�أن �مل�سانعة من �جلاحظ كانت قوية، بحيث 

أين؟ يعرف متى يقول، وكيف، و�

رح������م �هلل �لتوحيدي، �إذ كان فكر�ً نري�ً، 

وطريقته حميدة، فالكتابة و�س������و�غل �لفكر 

نابة و�لو�س������وح، وتزد�د تاألقاً  حتت������اج �إىل �الإ

بااللتز�م و�جلدية، وحتتفل كثري�ً بال�رض�حة، 

و�لبعد عن �ملد�ورة.

¥µ
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يام، من كتابة  م������ن غري �ملوؤكد �أن تتمكن �حلركة �لنقدية �لعربية، هذه �الأ

�رض�قي �س������هاب �لدين �ل�سهروردي، لها  مقدمة ر�س������ينة ل�س������عر �لفيل�سوف �الإ

�سلية،  �لقدرة على ��ست�سفاف مكنونات �لن�سو�س و�لك�سف عن منطوياتها �الأ

بحيث يربهن �لفعل �لنقدي على قدر�ت ك�سفية من �ساأنها �أن تزيح �حلجب عن 

ن�ساين �ملوجود د�خل �لر�سالة �لعظيمة �لتي يوجهها �ل�سهروردي �إىل  �ل�سعور �الإ

خرية �لتي  �لب�رضية برمتها، �إذ تغري �ل�س������عور �لب�رضي خالل �لقرون �لثمانية �الأ

�رشاقية  الفل�سفة الإ

عنــــد ال�ســـــــهروردي

كاتب �شوري

 العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي 

❁

˜

❁
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تف�سلنا عن زمن هذ� �لفيل�سوف. فنحن �ليوم 

يف ع�رض �ال�ستهالك �لذي ال ي�ستهلك �ل�سلع 

مبقد�ر ما ي�س������تهلك �لروح. كما �أن �إن�س������اناً 

يعي�س �أزمة مادية �سوف لن يكون يف مي�سوره 

�أن ي�ستوعب �إن�س������اناً �آخر مهموماً بحاجات 

طالق. ولعل مما  روحية ال �إ�سباع لها على �الإ

مر م�س������قة وع�رض�ً �أن �ملجال �لعربي  يزيد �الأ

�لر�هن ما �نفك يثاب������ر على موقفه �ملعادي 

م������ر يتطلب  للم������وروث �ل�س������ويف، مع �أن �الأ

مزي������د�ً من �لفهم �ملتاأين �لقادر على �لتمييز 

بني �لت�سوف و�لدرو�سة. وهذ� فعل ال يتي�رض 

�إجن������ازه �إال للعقل �حلر وحده، و�لعقل �حلر 

غاي������ة تعجز �لرتبي������ة �لعربي������ة �لر�هنة عن 

حتقيقه������ا �إال على نحو ن�س������بي. وال عالمة 

لتخلف ثقافة من �لثقافات �لب�رضية يف زمننا 

�لر�هن قبل غياب �لعقل �حلر عن �ساحاتها 

�لعامة. لذلك فاإنن������ا ال نلك �إال �لرغبة يف 

أنها عالمة �سحة،  �لنظر �إىل �ل�سوفية على �

ن �ملفكرين �ل�سوفيني �لعظام  وما ذ�ك �إال الأ

ميثلون حالة من حاالت �ال�ستنارة و�النفتاح 

�حلر على كل �أفق �أو جهة. و�لت�س������ديد ههنا 

�إنا ين�سب على �ملفكرين من �أمثال �لغز�يل 

و�ل�س������هروردي و�بن عربي و�بن �سبعني، ومن 

كان يف م�س������تو�هم من �ل�سوفيني �ملهمومني 

بهم �لكينون������ة. لقد حاول ه������وؤالء �لرجال، 

ذوو �لقامات �ل�س������اهقة، �أن يَبثُّو� �ل�س������يولة 

�س������تاذ �لناقد  يف �خلاث������ر�ت كما يق������ول �الأ

يو�س������ف �ليو�س������ف يف كتابه عن �ل�ساعر �بن 

، وذلك عرب �إر�دة �متالك �لعقل 
)1(

�لفار�������س

�حلر يف �لثقافة �لعربية �لرت�ثية. ولعل �أكرب 

در�س ميلك �مل������رء �أن يتعلمه م������ن �ملفكرين 

�ل�سوفيني هو هذ�: �إن �ل�سعور هو �أهم �سيء 

يف �حلياة. ما هي �حلقيقة؟ �إنها �س������عورك، 

وبالتايل �إنها �أنت بال�س������بط. وهذ� يعني �أن 

دب �ل�س������ويف ه������و �أدب �لوجد و�لوجد�ن  �الأ

و�ملحتوي������ات �ل�س������عورية، ولذل������ك جاء هذ� 

دب �س������ديد �مليل �إىل �ل�سعرية حني يكون  �الأ

منثور�ً. وكتابات �لنفّري مثال على ميل �لنرث 

�ل�سويف �إىل م�سارعة �ل�سعر، �أو حتى �لتفوق 

�رض�ق ينطلق  عليه �أحياناً. وها هو �س������يخ �الإ

منهج������ه يف �لت�س������وف من �لث������ورة �لروحية 

�لهائلة �لتي فّجرها �حلالج و�نفجر بها، يف 

ع�رض مل يقدر على ��س������تيعاب �لهّم �ل�سويف 

�لكبري للفيل�س������وف �ل�س������هروردي �لذي مات 

�س������اباً، و�لذي حت�رض كث������ري�ً وهو يبحث عن 

�إن�سان ي�ساركه �حلكمة فلم يجد، فقال: »ها 

ه������و ذ� �س������ني قد بلغ �إىل قري������ب من ثالثني 

�سفار و�ال�ستخيار  �س������نة، و�أكرث عمري يف �الأ
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و�لتفح�س عن م�س������ارك مطلع 

على �لعل������وم، ومل �أجد من عنده 

خرب عن �لعلوم �ل�رضيفة، وال من 

)2(
يوؤمن بها«.

لفاته:  ولدته ون�شاأته وموؤ

أبو  � 
)3(

قال �بن خل������كان: هو

�لفتوح يحيى بن حب�س بن �أمريك 

�مللقب �سهاب �لدين �ل�سهروردي 

�ملقت������ول بحل������ب، وقيل ��س������مه 

�أحمد، وقيل كنيته ��س������مه وهو 

أبو �لفت������وح. وقد ذكر �أحمد بن  �

طباء  أبي �أ�سيبعة يف طبقات �الأ �

�أن ��سم �ل�سهروردي هو عمر ومل 

أبيه و�ل�س������حيح �إن  يذكر ��س������م �

��سمه يحيى، ولد عام 549ه�، وقيل 550ه�، 

�سطر�بات  1155م يف �سهرورد باإير�ن �إبان �الإ

�ملغولي������ة. وقد تلقى �لت�س������وف يف »مر�غة« 

م������ن �أعم������ال �أذربيج������ان على �ل�س������يخ جمد 

�لدين �جليلي )فخر �لدين �لر�زي(، وي�سمى 

بال�س������هروردي �حللبي متييز�ً له عن �آخرين 

��س������رتكو� معه يف �لن�س������بة. وقد ��ستح�رضه 

يوبي يف  �ملل������ك �لظاهر بن �س������الح �لدين �الأ

حلب �س������نة 579ه� وقربه منه فازد�د ت�سنيع 

�ملدر�س������ني و�لفقهاء و�ملتكلمني عليه وعملو� 

حما�رضة بكفره و�س������ريوها �إىل دم�س������ق، �إىل 

�مللك �لنا�رض �س������الح �لدين وقالو�: »�إن بقي 

هذ� فاإنه يف�سد �عتقاد �مللك �لظاهر وكذلك 

�إن �أطلق فاإنه يف�س������د �أي ناحية كان بها من 

، وعلى هذ� مت حب�س������ه يف �س������جن 
)4(

�لبالد«

قلعة حلب وقطع عنه �لطعام و�ل�رض�ب حتى 

مات عام 588ه� 1191م.

ورمبا نع������رث على بع�������س �لرو�يات �لتي 

تقول بغري ذلك كاأن تقول �إنَّه قتل بال�س������يف، 

أو غ������ري ذلك، ولكن  أو �حل������رق � أو �ل�س������لب � �

 َ أنه ُخريِّ كرث �نت�س������ار�ً وتاأييد�ً هي � �لرو�ية �الأ

يف طريق������ة موته فاخت������ار �أن ميوت جوعاً. 
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وكان �ل�س������هروردي ز�ه������د�ً يف �لدنيا عازفاً 

عن �أمورها، �ألف عدد�ً من �لكتب و�لر�سائل 

�ت�س������مت جميعها بال�س������بغة �حلالجية، كما 

فالطونيني �ملحدثني  أف������كار �الأ كرثت فيه������ا �

آث������ار�ً زر�د�س������تية  وعقائده������م، كم������ا نلمح �

ورو�قية)5(، وم������ن �أهمها: كتاب �لتنقيحات 

يف �أ�س������ول �لفقه، وكتاب �لتلويحات �للوحية 

و�لعر�سية، وكتاب �ملقامات، وهو لو�حق على 

لو�ح �لعمادية وغريها،  �لتلويحات، وكتاب �الأ

كم������ا �أن له كتب فار�س������ية: لغات مور�ن )لغة 

�لنحل(، �س������فري �سيمورغ )�س������فري �لعنقاء(، 

�أوزبر جرب�ئيل )�أ�س������و�ت �أجنحة جرب�ئيل(. 

وبع�������س موؤلفاته كتبه������ا بالعربية ث������م �أعاد 

كتابتها بالفار�س������ية مثل هياكل �لنور، وياأتي 

�������رض�ق يف طليعة تلك �لكتب  كتاب حكمة �الإ

 وقد بلغت موؤلفاته قدر�ً 
)6(

�إن مل يكن �أهمها.

ألفاظها وداللتها،  من �لرمزية �ل�س������احرة يف �

حيث ما ز�لت ت�س������غل بال �لد�ر�سني وتلهب 

خيال �ل�سوفية.

الرمز ال�شويف عند ال�شهروردي:

كيف يعرب �ل�س������هروردي ع������ن عاطفته 

�ملعتلجة، وكيف ي�س������ف حاله ووجده، وباأي 

ل�س������ان ي�رضح هذ� �لعارف �ملحب مكا�س������فته 

وم�س������اهدته، و�أي عبارة ت�سوغ لبيان ما عليه 

ألفاظه  يرد من لو�ئح ولو�مع وطو�لع على حد �

�رض�ق  �لتي ��سطلح عليها؟ كيف يقول �سيخ �الإ

ماال يقال وي�س������ف ماال يو�سف؟ ال �سك يف 

�أن �لتجربة �ل�س������وفية لل�سهروردي كانت من 

�أقوى �لتجارب �لتي عا�سها ومن �أعنفها، فال 

غرو �أن تهز �لتجربة نف�س������ه هز�ً عميقاً و�أن 

يظهر هذ� �لتاأثري �مل�ستبك �ملركب �خل�سيب 

حو�ل و�ملقامات من جهة ويف  يف �������رضوب �الأ

دبي �لر�قي من جهة  ألو�ن �لتعبري �لفكري �الأ �

�رض�ق �إىل �لتعبري،  �أخرى. وملا عمد �س������يخ �الإ

كان ل������ه ذل������ك بعد م������روره يف جتربة ذوقية 

عميقة مفردة �سديدة �ال�ستحو�ذ على �لنف�س 

وقد ��ستنفد طاقات �حلرف كلها و��ستنزف 

أنو�ع دالالت �لكلمة وتفاوت �إمياء�ت �للفظ  �

وت�س������عب طرق �لبيان، مع������والً يف ذلك على 

دبي �لذي  ثقافته وعل������ى �لرت�ث �لفكري و�الأ

�نتهى �إلي������ه. وهكذ� نفهم �أن �ل�س������هروردي 

أ�س������اليب �لبيان �ل�س������ائعة  كان يج������ري على �

وهو يعزف على �لقيثارة �لتي جلر�س������ها وقع 

�س������ماع و�لنفو�������س، حيث كالم  مطرب يف �الأ

ن�سانية و�أقرب �إىل  أل�س������ق باجلّبلة �الإ �لغزل �

�لطب������اع و�أخف على �لقل������وب. ونحن نطلق 

�لرمز فيما نطلقه على هذ� �لتعبري �حل�سي 

�لذي ��س������تعمله �ل�سهروردي ويريد من ور�ئه 

لهية، وعلى كل تعبري ال يق�س������د  �ملع������اين �الإ

منه داللته �ملبا�رضة و�إنا يق�س������د من ور�ئه 
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لهية  مور �الإ دالالت �أخرى خفية. وملا كانت �الأ

و�لتجارب �ل�س������وفية �لروحية ال يحيط بها 

�لو�س������ف وال ياأتي عليه������ا �لبيان يف �لغالب، 

كان من �لطبيعي �أن يعتمد �ل�سهروردي على 

أ�س������اليب غري مبا�رضة وال �سيما على �لتعبري  �

دبي �ل�سائع وما يخ�س �لع�سق و�لعو�طف  �الأ

ع������ر�ب عما يعتلج يف �س������مريه و�إبر�ز ما  لالإ

يج������ول يف عقله وقلبه، وكذلك من �لطبيعي 

�س������ارة فهي »ما يخفى عن  �أن يع������ّول على �الإ

 .
)7(

�ملتكلم ك�س������فه بالعبارة للطاف������ة معناه«

أبو ن�رض �لطو�سي �ساحب »�للمع«.  كما ذكر �

أبو علي  وه������ذه �ملقولة تتناغم مع م������ا قاله �

�لروذب������اري »علمنا هذ� �إ�س������ارة فاإذ� �س������ار 

)8(
عبارة خفي«.

وهكذ� فال�سهروردي وكما �ل�سوفيون يف 

�لغالب يوؤثر �لكتمان على طريقة �لعذريني، 

ن  دب ومن حفظ �ل�رض الأ بل يرى ذلك من �الأ

�ل�رض »ما يكون م�س������وناً ب������ني �لعبد و�حلق 

 .
)9(

حو�ل« كما يقول �لق�سريي �سبحانه يف �الأ

�رض�ق،  وملا كان �لع�سق عنده ال ينف�سل عن �الإ

و�لع�س������ق علة �إ�رض�قات �لنور وحركة �لكون، 

مما جعل �ل�سهروردي �أول فيل�سوف �إ�رض�قي 

أ�س������ار �إليها  يوؤل������ف ر�س������الة يف �لع�س������ق كما �

رو�ح ورو�سة  تلميذه �ل�سهرزوري يف »نزهة �الأ

فر�ح« وهو �لقائل: �الأ

رواح الأ اإل����ي����ك����م  حت����ن  اأب����������دًا 

وو����ش���ال���ك���م ري���ح���ان���ه���ا وال������راح

اأه��ل ودادك���م ت�شتاقكم وق��ل��وب 

ت���رت���اح ل���ق���ائ���ك���م  ل����ذي����ذ  واإىل 

وارح���م���ت���ا ل��ل��ع��ا���ش��ق��ني ت��ك��ل��ف��وا

����ش���رت امل���ح���ب���ة وال�����ه�����وى ف�����ش��اح

دم��اوؤه��م تباح  ب��اح��وا  اإن  بال�رس 

وك������ذا دم������اء ال��ع��ا���ش��ق��ني ت��ب��اح

عنهم حت���دث  ك��ت��م��وا  ه��م  واإذا 

ع��ن��د ال���و����ش���اة امل���دم���ع ال�����ش��ف��اح

عليهم لل�شقام  ���ش��واه��د  وب���دت 

ف��ي��ه��ا مل�����ش��ك��ل اأم����ره����م اإي�������ش���اح

و�حلقيقة �إن �ل�س������هروردي قد عر�س يف 

ه������ذه �لق�س������يدة �حلائية مو�س������وعة �حلب 

لهي، وكذلك مو�س������وعة �خلمرة مبا هي  �الإ

رمز لل�س������كر �ملعنوي �لناجت عن �سدة �لهيام 

بالروح �لعظمى. يقول �ل�سهروردي:

قم، يا ندمُي، اإىل امُل��َداِم، وَهاِتَها

ق������داُح الأ دارِت  ق���د  ف��ب��ِح��اَن��ه��ا 

م����ن ك�����رم اإك��������رام ب������دنِّ دي���ان���ٍة

)10(
ال��ف��ّلُح ها  دا�شَ قد  خمرة  ل 

خري يقدم �ل�ساعر تعييناً  وبهذ� �لبيت �الأ

ماهوي������اً خلمرة �ل�س������وفيني م������ن حيث هي 

ن  كيان فوقي يتخطى �ملادي������ة و�لدنيوية، الأ

كر�م ال كروم �لفالحني �لتي  م�سدره كروم �الإ
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ال تخرج عن حّيز �ملح�سو�س������ات فلقد �أعدت 

وفة �بتغاء �الحتفاء بالروح  هذه �خلمرة �مل�سّ

�لب�رضي �ملهّيم باأ�س������و�قه و�أذو�قه �لنابعة من 

�س������ميمه �خلا�س. فه������ي ت�س������كب يف دنان 

ن�سان �سوب �آفاق تتجاوز  �لدين، فرتتقي باالإ

له نف�س������ه، حيث  �مل������ادة لتجعل منه جار�ً لالإ

يبقى �ل�سوق يدفعه فيقول:

ن���واِر ن��وِر اهلل يف القلب اأ���رساُر لأ

ول��ل�����رسِّ يف ����رّس امل��ح��ب��ني اأ������رساُر

مبجل�ٍض ل��ل�����رسور  ح�����رسن��ا  ومل���ا 

وحفَّ بنا من عامل الغيب اإ�رساُر

ق��ه��وٌة ل��ل��م��ع��ارف  علينا  ودارت 

اُر يطوف بها من جوهر العقل خمَّ

ب���اأف���واِه فهمنا ���رسب��ن��اه��ا  ف��ل��م��ا 

واأق��م��اُر �شمو�ٌض  منها  لنا  اأ���ش��اء 

وخاَطَبنا يف �شكرنا عند �شحونا

جباُر العفو  دائ���ِم  عليٌم  ق��دمٌي 

وك��ا���ش��ف��ن��ا ح��ت��ى راأي���ن���اه ج��ه��رًة

اأ�شتاُر تواريه  ل  �شدٍق  باأب�شاِر 

ف��غ��ب��ن��ا ب���ه َع���ّن���ا وِن��ل��ن��ا م���رادن���ا

ومل ت��ب��ق ف��ي��ن��ا ب��ع��د ذل���ك اآث����اُر

�شجدنا �شجودًا حني قال متتعوا

ج����اُر ل���ك���ُم  اأن������ا  اإيّن  ب���روؤي���ت���ن���ا 

وهك������ذ�  ر�ح �ل�س������هروردي يحدثنا عن 

نو�ر يف قلبه عند �رتقائه �إىل عامل  ح�سور �الأ

لهية و�رضبه م������ن خمر �ملعارف  �حل�������رضة �الإ

زلي������ة، ففي هذ� �ملقام �أ�س������اءت يف قلبه  �الأ

أقم������ار، ويف هذ� �ملقام تك�س������فت  �س������مو�س و�

نو�ر �لربانية �لباهرة يف ب�س������رية �ل�سدق  �الأ

حتى بدت دون �حتجاب خلف �ملح�سو�س������ات 

بيات، ويف هذ� �ملقام كانت  �سارة يف �الأ أو �الإ �

غيبة �ل�س������ويف عن ذ�ته، و��سمحالل كيانه 

لهي، و�إىل  ن�ساين مع �سطوة نور �لتجلي �الإ �الإ

أبيات �أخرى  أ�سار �ل�سهروردي يف � خرية � تلك �الأ

فقال حني �أفاق من غيبته و��سمحالله:

اأفنيُت َبعدكُم، هل عندكم خرُب

اأثُر ول  عنٌي  فل  ودمعي،  طريف 

قد كنُت اأحذر اأن اأ�شقى بفرقتكم

فقد �شقيُت بها مل ينفع احلذُر

امل���رُء يف ك��ل ي���وٍم ي��رجت��ي غ��َده

ق����َدُر ل���ه  م���ب���وٌء  ذل����ك،  ودون 

م�������اُل ك��اذب��ٌة ال��ق��ل��ُب ي���اأم���ُل والآ

معترُب ي��ام  الأ ويف  تلهو  والنف�ُض 

بيات يتح�رض  أيناه يف ه������ذه �الأ وهك������ذ� ر�

أن������و�ر �لتجلي، حيث  على �إفاقته من �س������كر �

يهف������و قلب������ه �إىل �النفج������ار يف بح������ر �لنور، 

أيام �الحتجاب �لتي كان  ويحكي �سقوته مع �

�لق������در يخبئها له، وال تنف������ع مع هذ� �لقدر 

�أمنيات قلب �لعا�س������ق، لذلك نر�ه ي�س������ري �إىل 

ن������و�ر بلفظ �ل�س������فر د�عياً  �لع������روج لعامل �الأ
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نف�س������ه �إىل عدم �لتعلق بزخرف �ملح�سو�س، 

قامة يف  غيار و�الإ مت�س������جر�ً من �س������حبة �الأ

نو�ر  �ل�س������حارى، بينما �لطري������ق �إىل جنة �الأ

يدعوه، فيقول:

اأق�����وُل جل��ارت��ي وال���دم���ُع ج��اري

ويل ع���زُم ال��رح��ي��ل ع��ن ال��دي��ار

ت��ن��وح��ي ول  اأ����ش���رَي  اأن  ذري���ن���ي 

ف���اإن ال�����ش��ه��َب اأ���رسف��ه��ا ال�����ش��واري

���ش��وءًا راأي������ُت  ال���ظ���لم  يف  واإين 

�����������َن ب���ال���ن���ه���ار ك��������اأن ال����ل����ي����ل ُزيِّ

��اِت �شحبي اأج��ع��ل احل��يَّ اإىل ك��م 

ال��ت��ن��ني ج���اري اأج���ع���ُل  ك���م  اإىل 

ق����ام����ة يف ف���لٍة وك����م اأر����ش���ى الإ

وف����وق ال��ف��رق��دي��ن راأي�����ُت داري

وي��اأت��ي��ن��ي م���ن ال�����ش��ع��ف��اء َب�����ْرٌق

)11(
ي���ذك���رين ب��ه��ا ق����رب امل��������زاِر

❁    ❁    ❁

نوار  �رساق���ي يف تق�شيمه للأ مذهب���ه الإ

الواردة:

بعد هذه �ملقدمات �ل�سوقية و�لرتنيمات 

�لع�سيقه، ينطلق �ل�سهروردي �إىل لّب مذهبه 

أ لوجود  أ من �لنور كمبد� �رض�قي �لذي يبد� �الإ

�لعامل بكامله و�لذي ح�سب �ن�سكابه وت�سع�سعه 

أت������ي يف �ملقدمة  يتف������رع �إىل ع������دة ع������و�مل، يا

قد�س وهو ع������امل �لوجوب  له������ي �الأ �لع������امل �الإ

مكانيات  حاطة، ث������م يليه عامل �الإ و�لغنى و�الإ

ن������و�ر �لطولية- عامل  وينق�س������م �إىل ع������امل �الأ

نو�ر  نو�ر �لقاهرة �لعر�سية وعنها تن�ساأ �الأ �الأ

نو�ر  ر�س������ية و�لفلكي������ة، ثم ياأتي ع������امل �الأ �الأ

�ال�سفهبدية �لفلكية )�ال�سفهبد: قائد �جليو�س 

و�ل�س������هروردي ي�س������تعمل هذه �لكلمة للتعبري 

نو�ر(. ثم يلي  ع������ن طبيعة ووظائف ه������ذه �الأ

ن�سانية وغري  نو�ر �ال�سفهبدية �الإ ذلك عامل �الأ

ن�سانية، ويليه عامل �ملثل �ملجردة �ملنف�سلة  �الإ

�سباح �ملعلقة وعامل �ملثل �لهند�سية  وهو عامل �الأ

�ملجردة عن �ملادة وهذ� �لعامل )�ملثل( يختلف 

ن�س������ان ميكن �أن  فالطونية، فاالإ عن �ملثل �الأ

يرى فيه كل ما هو موجود يف �لعامل �حل�س������ي 

أ�نه يف حالة لطيفة ال  من غنى وتنوع غ������ري �

مادية. و�أخري�ً ياأتي ع������امل �لربزخ وهو )لغة: 

أو �ل�سيء �لذي يحجب بني �سيئني(  �لفا�سل �

وهو عاملان: عامل �ل�سيا�سي و�ل�سبكات وعامل 

)12(
ج�سام. �لغو��سق و�الأ

وعل������ى هذ� ميك������ن �لق������ول: �إن �إ�رض�قية 

�ل�سهروردي ال تعرتف بثنائية �لنور و�لظالم 

. �إذ 
)13(

كم������ا تق������ول �لزر�د�س������تيه و�ملانوي������ة

أ و�ح������د للوجود وهو  لي�������س عنده غ������ري مبد�

أم������ا �لظالم فلي�س �س������وى �لدرجة  »�لنور«، �

خرية. يقول �ل�س������هروردي يف كتابه حكمة  �الأ

�������رض�ق هي طريق  �������رض�ق: »�إن قاعدة �الإ �الإ
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�لن������ور و�لظلمة �لتي كان������ت طريقة حكماء 

�لفر�س قبل جاما�س������ب وفر�س������اد �سري وبزر 

جمه������ر ومن قبله������م. وهو يوؤك������د �أن هوؤالء 

�حلكماء مل يكونو� من �لقائلني بظاهر �لنور 

و�لظلم������ة، و�إله �خلري و�ل�������رض، �أي مل يكونو� 

أو باإحل������اد »ماين« وما  م������ن كفرة �ملجو�������س �

يف�س������ي �إىل �ل�رضك باهلل تع������اىل و�إنا كانو� 

موحدين وموؤمنني باهلل تع������اىل. وعلى هذ� 

أ للوجود وهو  ف������اإن �لنور من حيث هو مب������د�

أ للحقيقة �لت�س������وفية  يف �لوقت نف�س������ه مبد�

�رض�قية )�لتي ه������ي هدف �ملعرفة( و�لتي  �الإ

�رض�ق و�مل�ساهدة �للذين  تت�س������كل من فعلي �الإ

يختلف������ان من حي������ث �الجت������اه ويتحد�ن من 

�رض�ق �جتاه  حي������ث وظيفتهما �ملزدوجة. فلالإ

هابط وللم�س������اهدة �جتاه �ساعد ولكن لكل 

يجاد من جهة  منهما م�س������ارك يف عملية �الإ

وطري������ق للمعرفة من جهة ثانية، وجند عند 

�ل�س������هروردي ��س������طالحني �آخري������ن يعرّب�ن 

�رض�ق و�مل�س������اهدة وهما: �لقهر  عن فعلي �الإ

�������رض�ق و�ملحبة )�لع�س������ق( مبعنى  مبعن������ى �الإ

�مل�س������اهدة. ومفهوم �لقه������ر عنده هو عملية 

در�ك.  يجاد ومفهوم �لع�سق هو عملية �الإ �الإ

فهو –�أي �لع�س������ق- »حرك������ة �إىل تتميم كمال 

أو »نور  ظن������ي �أو عقل������ي« �أو غريهم������ا و�هلل �

ول فبالع�سق ينتظم  نو�ر« هو �ملع�س������وق �الأ �الأ

�هلل �لوجود �س������عود�ً وبالقهر ينتظمه نزوالً، 

فالوجود كله- كما يقول �ل�سهروردي: »منطو 

نو�ر ولك������ن على نحو مرتتب  يف قه������ر نور �الأ

جر�م �نطوت  �س������فل«، �الأ على  �إىل �الأ من �الأ

يف قهر �لنفو�س و�لنفو�������س منطوية يف قهر 

نورية �لعقول و�لعقول منطوية يف قهر نورية 

خ������ري يف نورية نور  ول وه������ذ� �الأ �ملعل������ول �الأ

نو�ر ه������ي عماد �لعامل  . هذه �الأ
)14(

ن������و�ر« �الأ

�ملادي و�لروحي �أما �لعقول �ملفارقة فما هي 

فالك  نو�ر حترك �الأ �إال وحد�ت من هذه �الأ

مت �س������فات  وت�رضف على نظامها. وللنور �الأ

أزلي������ة هي �لعلم و�حلياة و�لقدرة و�مل�س������يئة  �

و�ل�س������مع و�لب�������رض و�لتكلم ال تنف������ك عنها 

حتى ولو هبطت يف �لفو��س������ق و�إنا تختفي 

د�خلها لت�س������ود �أحكام �لظلمة، »لي�س كمثله 

�سيء وهو �ل�سميع �لب�سري«، �ل�سورى/11/. 

»وهو �حلي«.. غافر /65/. �إذن: هناك عامل 

روحاين يتاألف من نظامني: عمودي و�أفقي، 

أولهم������ا يتول������د بع�س������ه من بع�������س بطريق  �

ول حتى  قرب و�لعقل �الأ �لفي�س: من �لنور �الأ

أنو�ع �لعامل �ملث������ايل« )�ملعلق( وهذ�  أرب������اب � �«

مهات« و�لثاين  ي�سميه �ل�س������هروردي عامل »�الأ

ال يتولد بع�س������ه من بع�������س لتكافوؤ وحد�ته 

بوقوعه������ا جنب جن������ب )�أفقي������اً( وهو نظام 

نو�ع �لتي ي�س������در عن كل منها نوع  أرباب �الأ �
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جر�م �لفلكية  حد �الأ خا�س يكون م�س������در�ً الأ

. فاإذ� �أخذنا 
)15(

ر�س������ية حد �لعنا�رض �الأ �أو الأ

هذ� �ملوقف لل�س������هروردي جتاه �لعامل �ملادي 

مر على نقطتني  �لذي يرتكز يف حقيق������ة �الأ

رئي�س������تني هما: �النطالق م������ن نظرة كونية 

كلية قائمة على �لتفكر و�لعرفان و�العتماد 

�س������ول  عل������ى �ال�س������تدالل �لعقلي لتقرير �الأ

�رض�قية على  و�ملبادئ، حيث ميكن �عتبار �الإ

يد �ل�س������هروردي مبثابة �نقالب حقيقي يف 

 ففي حني 
)16(

�لفكر وث������ورة على �مل�س������ائية،

نرى �مل�س������ائية تعر�س عن �ال�ستدالل �لعقلي 

يف �حل�س������ول على �ملعرف������ة وتعتمد طريق 

�رض�قية  �رض�قي، فاإن �الإ �ل�سلوك �لعرفاين- �الإ

��س������تفادت من �مل�س������ائية و�لعرفاني������ة معاً، 

�رض�قيون مل ين�س������فو� �أ�س������ول �ال�ستدالل  فاالإ

أق������روه كمنبه  �ملنطقي ومل يرف�س������وه، و�إنا �

ثارة  للعق������ل وباع������ث للق������وى �ل�س������لوكية باالإ

وىل  و�لتحري�س و�لت�سويق، وجعلو� �ملنزلة �الأ

�رض�قي يف �لو�سول �إىل �ملعارف  لل�س������لوك �الإ

ن�س������اين و�لروح  �لك������ربى فاأمدت �لعق������ل �الإ

ن�س������انية �لتائق������ة بطاقة جدي������دة وحرية  �الإ

و��سعة يف �خللق و�البتكار.

وكان ال بد مل�سرية �ملعرفة �أن تتابع طريق 

�رض�قية  �لتطور و�لتنامي، فقد تال �لفل�سفة �الإ

طلوع �حلكمة �ملتعالية عند �س������در �ملتاألهني 

�لفيل�سوف �س������در �لدين �ل�س������ري�زي 979-

1055ه������� /1554-1634م. �ل������ذي جمع يف 

لهام  حكمته بني �لفل�س������فة و�لعرفان وبني �الإ

و�ال�س������تدالل، ودمج بني �لعنا�رض �مل�س������ائية 

�رض�قي������ة و�لعرفانية و�لديني������ة، و�أكد �أن  و�الإ

�ل�رضع و�لعقل متطابقان يف جميع �مل�س������ائل 

�حلكمية وقال بوحدة �لوجود، وتفرد بطرح 

نظري������ة �حلركة �جلوهري������ة �لتي ترتقي بها 

�س������ياء نحو �لكمال،  �لب�رضية وت�س������ري بها �الأ

ورغم �أن هذه �لنظرية تب������دو وكاأنها حاملة 

أنها تختلف  يف �أعماقها بذور �لد�روينية �إال �

ب�س������كل جذري عنه������ا. ف������اإذ� �أخذنا موقف 

�ل�سهروردي هذ� جتاه �لعامل �ملادي، �أي نفي 

وجوده �ملو�سوعي و�أخذنا –�إىل جانب ذلك- 

�رض�قي لي�������س نظاماً وجودياً  كون نظامه �الإ

وح�س������ب بل نظاماً معرفي������اً كذلك، �أي كون 

�رض�ق �لغيبي دون  �ملعرفة عنده قائمة على �الإ

�ملعرفة �حل�س������ية و�لعقلية، نقول: �إذ� �أخذنا 

هذي������ن �ملوقفني معاً مل يكن لن������ا �إال �أن نرى 

فيهما �جتاهه �لفل�س������في �لعام �لذي يدخله 

يف �ملثالية �لذ�تية �ل�رضيحة، و�ن�س������جاماً مع 

�لنظرة �ملثالية لل�س������هروردي �لذي ��س������طنع 

للتعبري عن مذهبه رموز�ً خا�س������ة ��س������تقاها 

مم������ا وقعت عليه ي������د�ه من مت������اح �ملعارف 

آنذ�ك يدل بها �إىل �ملعاين �لتي يف ما �س������ماه  �
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نو�ر«، فقد �أخ������ذ بازدو�جية �لنور  »عل������م �الأ

و�لظلمة، ورمز للروحاين بالنور�ين وللمادي 

فالك  نو�ر ولعقول �الأ بالظلماين وللعقول باالأ

نو�ر �ملدبرة  نو�ر �لقاهرة وللنفو�������س باالأ باالأ

نو�ر،  ج�س������ام بالرب�زخ و�إىل �هلل بنور �الأ ولالأ

ول ل������كل وجود وكل ما  أ �الأ فالن������ور هو �ملبد�

�س������و�ه حادث وممكن ومفتق������ر �إليه بقدر ما 

ه������و قدمي وو�جب وغن������ي �إذ �إنه، �إن كان يف 

�لوج������ود ماال يحت������اج �إىل تعريف������ه و�رضحه 

فهو �لظاهر وال�س������يء �أظه������ر من �لنور، فال 

�س������يء �أغنى منه عن �لتعري������ف. وكما يقول 

�لدكتور ح�س������ني مروة فاإن �ل�س������هروردي قد 

أزلية  أزلية �لعامل مبوقفه من � دعم موقفه من �

�حلركة و�لزمان وبذلك �قرتب خطوة �أخرى 

من �لنزعة �ملادية، وهنا ن�سري �إىل �أن »تطور 

جر�م �لفلكية  معارف �لعرب ب�ساأن حركة �الأ

خرى  أنو�ع �حلركة �الأ و�حلركة �مليكانيكية و�

�لتي عرفوه������ا يف مباحث �ملناخ و�ل�س������وت 

و�ل�سوء و�حلر�رة وغريها مل يكن له �أن يظل 

بعيد�ً عن عنا�رض �لتكوين �لفكري ملثقف كبري 

يف م�ستوى �ل�سهروردي وقد عا�س يف �لقرن 

�ل�ساد�س �لهجري 12 ميالدي ثم مل يكن له –

وقد دخل يف عنا�رض تكوينه �لفكري- �إال �أن 

آثاره يف �ل�س������ورة �لتي يت�سورها للعامل  يرتك �

مهما �غرتبت هذه �ل�سورة بو�سعها �ل�سويف 

)17(
�رض�قي عن �لو�قع �ملادي. �الإ

�س������ارة �إىل �أن  �أخ������ري�ً.. ال ب������د م������ن �الإ

�ل�سهروردي مل يكن ذلك �ملت�سوف �لذي يق�ّس 

�رض�قية  م�سجعه �حلنني �إىل �هلل يف �سورته �الإ

وح�سب، بل كان ذلك �ملت�سوف �لذي تاأخذه 

بد�ع و�ل�س������عر  �لكلمة �إىل مر�بع �لع�س������ق و�الإ

دب يف ع�رض كانت ت�سيطر عليه مدر�سة  و�الأ

�لقا�سي �لفا�سل يف �لتكلف و�لت�سنع. وهل 

هناك مو�سح �أرفع مما غزلته يد �ل�سهروردي 

وجادت به قريحته، ذلك �ملو�سح �لذي نيل 

معه طرباً ون�سوة:

على العقيق اجتمعنا نحن و�شود العيون

اأظن منون ليلى ماجن بع�ض جنوين

ان مت وجدًا عليهم باأدمعي غ�شلوين

نوحوا عليَّ وقولوا هذا قتيل العيون

اأيا عيوين عيوين وياجفوين جفوين

)18(
ادي ت�شرب على الذي فارقوين. فيا فوؤ

ومهما يكن فاإنه مبثل هذ� �ل�سعر �مل�رضق 

غ������ز� �ل�س������هروردي قلوب �لنا�������س، وما كان 

لهي  بد�عي لع�س������قه �الإ �س������عره �إال �لنتاج �الإ

�رض�قية �لتي تقيم تف�سري �لوجود  وفل�سفته �الإ

أ�سا�س �لنور وقو�عده، يف �لوقت �لذي  على �

كان فيه �لعرفان –�لت�س������وف- يقيم تف�سري 

�س������ماء و�ل�س������فات.  أ�س������ا�س �الأ �لوجود على �
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و�أغل������ب �لظن �أن حمنة ه������ذ� �لرجل ومقتله 

عام 588ه�/1191م قد لفتا �إليه �نتباه �لنا�س 

أّن �ل�سوفينّي  �سالمي كله، �سّيما و� يف �لعامل �الإ

–وخا�س������ة �جليل �لالحق جليله- قد �أدمن 

آثاره و��ستيعابها، �إذ من �لو��سح  على قر�ءة �

أنه قد ترك ب�سمات غامقة على �بن عربي  �

و�بن �لفار�������س، وكذلك على �س������ياء �لدين 

ل�س������لطان  �ملعا�رض  �لبغد�دي،  �ل�س������هروردي 

�لعا�س������قني. وهذ� ما جعل �لت�سوف كاللحن 

أ�������رض�ره �أجنحة حمّبة وفل�س������فة  �ملو�س������يقي، �

�إن�سانية وجعل فل�سفة �لت�سوف مذهب عاملي 

أّمة بلون عقائدها وتفكريها. يتلّون مع كل �

ويف �خلت������ام نق������ول: رحم �هلل �س������احب 

»هي������اكل �لنور« وهو ي�س������ف يف ق�س������يدته 

�حلائية ع�س������اق �حلقيقة و�سفاً بديعاً كاأنهم 

يقومون مبغامرة بعيدة �ملدى جاحمة �لهوى:

ركبوا على �شفن الهوى ودموعهم

ب���ح���ر و������ش�����دة ����ش���وق���ه���م م�����ّلح

ببابه ال��وق��وف  طلبوا  م��ا  واهلل 

ح���ت���ى دع������وا واأت�����اه�����م امل��ف��ت��اح

ح�رسوا وقد غابت �شهود ذواتهم

)19(
و���ش��اح��وا راأوه  مل��ا  فتهتكوا 

ويف �لق�س������يدة �لبيت �مل�سهور �لذي طار 

مثال: فو�ه كاالأ على �الأ

مثلهم ت��ك��ون��وا  مل  اإن  وت�شبهوا 

ف���لح ب����ال����ك����رام  ال���ت�������ش���ب���ه  اإن 

يو�شف اليو�شف- ابن الفار�ش- دار الينابيع- دم�شق ط1- 1994- �ش9.  -1

حمم���د عي���د اخلربوطلي- �ش���هاب الدين ال�ش���هروردي- جملة املعرفة ال�ش���ورية- الع���دد)��1(- عام   -2

�200- �ش�7.

�شهيل عرو�شي- ال�شهروردي القتيل- جملة النهج- العدد)�7(- عام 2002- �ش�17.  -3

�ش���المي- من�ش���ورات وزارة الثقافة ال�ش���ورية- ط1- 19�4-  حمم���د يا����رس ����رسف- حركة الت�ش���وف االإ  -4

�ش�217-21.

الزراد�ش���تية: مذه���ب ديني اأ�ش�ش���ه زراد�ش���ت ح���وايل ق�-7 ق.م، والرواقية: اجتاه فل�ش���في يوناين له   -�

تعاليم روحية مثالية وقد اأ�ش����ش الرواقية يف اأثينا الفيل�ش���وف زينون، وكان �ش���قراط اإمام الرواقية 

من اأولها اإىل اآخرها، فموقفه اإبان املحاكمة ورف�ش���ه الفرار وهدوءه حيال املوت ودفاعه عن الراأي 

القائ���ل ب���اأن م���ن يعمل على ن�رس الظلم ي�رس نف�ش���ه اأكرث مما ي�رس �ش���حيته، كل ذلك ين�ش���جم مع 

الهوام�ش
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التعاليم الرواقية. للتو�ش���ع- انظر: عادل العوا- املذاهب الفل�ش���فية- مطبعة ابن حيان- دم�ش���ق- 

19�7- �ش�4.

�ش���المية- ج2- ط�- ����ش�23، 239- عام  د. ح�ش���ني م���روة- النزاعات املادية يف الفل�ش���فة العربية االإ  -�

.19��

دب العربي- مطبعة جامعة دم�شق- 19�3- �ش2�9. د. عبد الكرمي اليايف- درا�شات فنية يف االأ  -7

املرجع نف�شه- ال�شفحة نف�شها.  -�

املرجع نف�شه- �ش270.  -9

10- اليو�شف، م/�ش، �ش�7.

11- اخلربوطلي، م/�ش، �ش�9.

يرانية  �شالمية- امل�شت�شارية الثقافية االإ 12- عبد الفتاح قلعجي- ال�شهروردي احللبي- جملة الثقافة االإ

بدم�شق- العدد)�4(- عام �199- �ش�17.

13- املانوي���ة: ن�ش���بة اإىل ماين وهو م�ش���لح اإي���راين يف القرن الثال���ث امليالدي، تاأث���رت تعاليمه بالبوذية 

والزراد�شتية.

14- القلعجي، م/�ش، �ش174.

�1- املرجع ال�شابق- �ش1�0.

�1- د. مروة- م/�ش- �ش�24.

17- املرجع ال�شابق، �ش2�7 و�ش2�9.

�1- انظر: �شهيل عرو�شي- م/�ش- �ش��1.

19- انظر: د. اليايف- م/�ش- �ش�31.
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كان ��س������مه قد طو�ه �لن�س������يان، وكان �أهم �إجناز له قد حتطم يف �حلرب 

ثار،  أوبنهامي، �لباحث، و�لرحالة، وعامل �الآ �لعاملية �لثانية: �لبارون ماك�س فون �

قبية يف  ملانية خرج كنزه من ظلمات �الأ و�لدبلوما�س������ي. ولكن بعد �لوح������دة �الأ

متحف برغامون يف برلني ليحتل �ملكان �لذي ي�ستحقه يف �سدر �ملتحف. ويف 

أوبنهامي �لكتابية �أي�ساً من يوليها حقها من �الهتمام: عام2001 وجدت تركة �

نن����رس ه���ذا املق���ال حتي���ة اإىل الدور الري���ادي الذي ق���ام ب���ه »ماك�ش ف���ون اأوبنهامي« 

ثار ال�ش���ورية يف بدايات القرن املا�ش���ي ومبنا�شبة ا�شتئناف العمل  بالتعريف باالآ

ثري يف موقع تل حلف يف اجلزيرة ال�شورية                      رئي�ش التحرير االأ

ديق شديق شديق �لبدو ومكت�شف �آثار  ش�ش�

�تل حلف: ماك�س فر�تل حلف: ماك�س فر�يهر فون �أوبنهامي

مرتجم �شوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي

❁
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❁
حممود كبيبوحممود كبيبو
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ماجد �س������رب �س������احب »د�ر �لور�ق للن�رض« يف 

لندن �لذي �أخذ على عاتقه ترجمة موؤلفات 

أ�سها كتاباه  أوبنهامي �إىل �للغة �لعربية وعلى ر� �

�لكبري�ن: »من �لبحر �ملتو�س������ط �إىل �خلليج 

�لفار�س������ي، عرب ح������ور�ن و�لبادية �ل�س������ورية 

وبالد م������ا ب������ني �لنهرين: )ج������زء�ن، 1899 

ول: ما  أربعة �أجز�ء: �الأ و1900(، و»�لب������دو« )�

بني �لنهرين و�سورية1939؛ �لثاين: فل�سطني-

ردن -�حلج������از، 1943، �لثالث:  �س������يناء-�الأ

�س������مال وو�س������ط �جلزيرة �لعربي������ة و�لعر�ق 

�جلنوبي، 1952؛ �لر�بع: خوز�س������تان- �إير�ن 

�س������افة �إىل جملد  »عرب�س������تان«، 1967؛ باالإ

أن�ساب �لقبائل  خام�س يت�س������من م�س������جر�ت �

ماكن �نت�س������ارها(. وقام  وخر�ئط جغر�فية الأ

برتجمة �لكتابني �إىل �للغ������ة �لعربية حممود 

كبيبو.

�سدر كتاب �لبدو عام 2004 يف طبعة يف 

ناقة و�لرتتيب و�س������درت طبعة ثانية  غاية �الأ

له عام 2007، و�سي�س������در كتاب »من �لبحر 

�ملتو�سط..« عما قريب.

لغالبي������ة  �ملتع������ايل  للموق������ف  وخالف������اً 

أوبنهامي  وروبيني يف �مل�س������تعمر�ت تعامل � �الأ

مع �لعرب، �لذين ق�سى معهم جزء�ً كبري�ً من 

عمره، باحرت�م كبري ومبنتهى �الهتمام. وهذ� 

ما جلب له �سد�قة �لعديد من �ل�سخ�سيات 

�س������المي. كما  آن������ذ�ك يف �لعامل �الإ �لب������ارزة �

أي�س������اً �إقامة �أح�سن �لعالقات مع  و��ستطاع �

�س������يوخ �لبدو �لرحل وزعمائهم. وهو ي�سف 

حياته معهم بقوله:

أنف�س������هم.  أنا�س قليلو �لتعبري عن � »�لبدو �

ولذلك كنت �أحتاج �إىل حت�سري�ت طويلة و�إىل 

ك�سب ثقتهم ب�س������ورة مطلقة قبل �أن �أمتكن 

من تلق������ي �أخبار موثوقة فع������اًل عنهم. وقد 

�س������اعدين على فتح قلوبهم يل معرفتي للغة 

وم�س������اركتي  وتقاليدهم  عر�فهم  والأ �لعربية 

�لقلبي������ة يف حياته������م �لفري������دة وعالم������ات 

�لبهجة �لت������ي كانت تبدو على وجهي عندما 

أ�س������تمع �إىل ق�س�������س ومغامر�ت �لغزو  كنت �

و�ل�س������يد �لتي يروونها يل. فال�سرب �جلميل 

و�ملعرفة �لدقيقة باللغة �لعربية هما �رضطان 

�رضوريان لدر��سة �لبدو«.

ويعد كتاب �لبدو من �أف�س������ل �لدر��سات 

و�أكرثه������ا عمقاً يف فه������م �لقبائ������ل �لبدوية 

�جتماعي������ة  تاريخي������ة  در��س������ة  ودر��س������تها 

وهو  و�نرتوبولوجية  و�سيا�س������ية  �قت�س������ادية 

يقدم معلومات �ساملة وفريدة من نوعها عن 

أن�سابها وهجر�تها  تاريخ �لقبائل و�أ�سولها و�

و�لرت�بط �لقائم بينها. ويقول �ملوؤلف نف�س������ه 

يف و�س������فه لكتاب������ه: »�إن ه������ذ� �لكت������اب هو 

ح�سيلة �أربعني عاماً من �لعمل و�ملالحظات 
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و�لت�س������جيالت �ل�سخ�سية �لتي 

قمت بها يف عني �ملكان«. وقد 

ول و�لثاين  �س������در �جلزء�ن �الأ

يف حي������اة �ملوؤلف؛ �أما �جلزء�ن 

�لثالث و�لر�بع فقد �سدر� بعد 

وفاته.

�لبحر  م������ن  كتاب������ه  أم������ا  و�

�ملتو�س������ط �إىل �خلليج �لفار�سي 

فهو و�س������ف دقي������ق لرحلة قام 

به������ا �ملوؤل������ف ع������ام 1893 من 

بريوت �إىل دم�س������ق ومن هناك 

عرب حور�ن و�لبادية �ل�س������ورية 

�ل�س������ورية  �إىل تدمر و�جلزيرة 

ثم �إىل بغد�د و�خلليج �لعربي. 

لك������ن �لكت������اب مل يقت�رض على 

و�سف �لرحلة بل حتدث بدقة 

و�ساع �القت�سادية  عن �لبالد و�لنا�س وعن �الأ

آنذ�ك وعن  و�ل�سيا�س������ية �لتي كانت �س������ائدة �

جغر�فية �ملنطقة وتاريخها، وعن ح�سارتها 

آد�به������ا. وقد و�س������فه لورن�س �لع������رب باأنه  و�

»�أف�سل كتاب عن �ملنطقة«.

أوبنه������امي يف 15 متوز  ول������د ماك�س فون �

أملانيا. وهو  1860 يف مدين������ة كولن يف غرب �

أوبنه������امي �لذي �عتنق  لربت � �الب������ن �لثاين الأ

�سل( وكان ميلك  �مل�سيحية )كان يهودياً يف �الأ

م�رضفاً خا�ساً يف كولن با�سم »بنك �سالومون 

أوبنهامي(  أوبنهامي«. �أما �أمه ب������اوال �إنغل�س )� �

فكانت كاثوليكية.

در�س �لقان������ون يف جامعة �سرت��س������بورغ 

1879 ث������م يف جامعة برل������ني 1881- 1883 

وح�سل على �س������هادة �حلقوق عام 1883ثم 

ح�س������ل بعد ذلك بوقت ق�س������ري على درجة 

�لدكت������ور�ه من جامعة غوتنغ������ن وعمره 23 

عاماً.
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أوبنهامي بال�رضق �إىل �س������نني  يعود �هتمام �

وىل، حيث يقول يف مذكر�ته �إن  �ملر�هق������ة �الأ

�هتمامه �لكبري بال�������رضق جاء بعد �أن �أهدي 

ن�س������خة من كتاب �ألف ليل������ة وليلة بينما كان 

أبو�ستل يف كولن. يزور مع رفاقه ثانوية �

وىل  أ بتعلم �للغة �لعربية يف �ل�سنني �الأ بد�

من حياته. وقام يف عام 1884/1883 باأول 

رحلة ل������ه �إىل �ل�رضق برفق������ة عمه حيث ز�ر 

أثينا و�إزمري و�لق�سطنطينية. ويف عام 1886  �

ق������ام برحلة در��س������ية �إىل تون�������س و�جلز�ئر 

أ�سهر. ويف �سبتمرب/ و�ملغرب ��ستغرقت �ستة �

�س������كندرية ثم  أيل������ول 1892 قام بزي������ارة �الإ �

أ�س������هر و�سكن،  �لقاهرة حيث ق�س������ى �سبعة �

ح�س������ب قوله، يف بيت عربي يف حي �سعبي، 

عزز  »وع�ست كما يعي�س �مل�سلمون �ملحليون الأ

معرفتي باللغة �لعربية و�أدر�س با�ستفا�س������ة 

أبناء �لبلد«. �سالم وعاد�ت وتقاليد � روح �الإ

برحل������ة  ق������ام  ع������ام 1893/1892  ويف 

��ست�رض�قية كبرية من بريوت �إىل دم�سق ثم �إىل 

حور�ن وعرب �لبادية �ل�سورية �إىل تدمر ودير 

�لزور على نهر �لفر�ت ثم �إىل �ملو�سل وبغد�د 

و�لب�رضة وحتى م�س������قط وع������دن وزجنبار. 

وو�س������ف رحلته هذه يف كتابه �ملذكور �أعاله 

»من �لبحر �ملتو�سط..«.

�إىل  رحل������ة  ذه������ب يف   1895 ع������ام  يف 

��سطنبول وكانت له حظوة �اللتقاء بال�سلطان 

عبد �حلميد �لثاين مما �ساعده على �لتنقل 

فيما بعد يف مناطق �لنفوذ �لعثماين.

عمل م������ن عام 1896 حت������ى عام 1909 

ملاين �لعام يف �لقاهرة  م�ست�س������ار�ً للقن�سل �الأ

وكان ير�سل �لتقارير من هناك �إىل �مل�ست�سار 

ملاين مبا�رضة. �الأ

يف �لقاهرة بنى عالقات و��سعة مع �لقادة 

تر�ك وخ�سو�س������اً ممن كانت لهم  �لعرب و�الأ

�س������المية وكان مو�سع  مكانة يف �حلركات �الإ

جنليزية يف  �س������ك وريبة لدى �ل�س������لطات �الإ

�لقاهرة.

أبد�ً  أن������ه مل ي�س������بح � وعل������ى �لرغ������م من �

ملانية  موظفاً ر�س������مياً يف وز�رة �خلارجية �الأ

ب�س������بب �أ�س������وله �ليهودية فاإن تكليفه مبهام 

كبرية و�عتماد تقاريره عن �ل�رضق على �أعلى 

م�س������توى، دليل عل������ى �ملكان������ة �لرفيعة �لتي 

كان يتمت������ع به������ا. وقد �تهم لذل������ك باأنه كان 

ملاين ولكن هذ�  مرتبطاً بجهاز �ملخابر�ت �الأ

مل يتاأكد.

ملانية يف برلني ويف  يف وز�رة �خلارجية �الأ

ملاين  ر�س������تقر�طية يف �لر�يخ �الأ و�ساط �الأ �الأ

أباه كان قد  ن � �لقي�������رضي كان غري حمبوب الأ

تخلى عن ديانته �ليهودية و�عتنق �مل�س������يحية 

�لكاثوليكية. ال بل �إن �لعد�ء لليهود يف وز�رة 
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ملانية كان قوي������اً �إىل درجة �أن  �خلارجي������ة �الأ

أبد�ً موظفاً ر�س������مياً يف  أوبنه������امي مل ي�س������بح � �

�خلدمة �لدبلوما�سية بل كان يخ�سع �سنوياً، 

منذ تعيينه فيها عام 1896، المتحان مهني 

لتمديد عق������ده. ويقول موري�س فيليب رميي 

أوبنهامي وخا�سة  �لذي �أعد فيلماً وثائقياً عن �

عن تل حلف بعنو�ن: »كنز تل حلف �ملفقود«: 

أوبنهامي  »ولعل هذ� هو �ل�س������بب �لذي جعل �

نهم، على عك�س  يتقرب من �لعرب ويحبهم الأ

ملان،  أبن������اء طبقته �الأ أبناء وطنه و� كثري م������ن �

تعاملو� معه دون �أي �أحكام م�سبقة«.

أ رحل������ة �إىل �ل�رضق  يف ع������ام 1899 ب������د�

أ�س������هر �نطالقاً م������ن �لقاهرة  د�مت �س������بعة �

مرور�ً بدم�سق وحم�س وحلب و�أورفه وحتى 

منابع �خلابور وذلك لكي يدر�س، بتكليف من 

ملاين »دويت�س������ه بانك«، م�سار �خلط  �لبنك �الأ

نا�س������ول  �حلديدي �ل������ذي تقرر مده من �الأ

�لرتكي������ة حتى بغد�د. لك������ن وز�رة �خلارجية 

�س������باب  ملاني������ة طلبت من������ه �إنهاء رحلته الأ �الأ

�سيا�سية.

مل �لتي مني بها نتيجة  ب�س������بب خيبة �الأ

هذ� �لقر�ر غرّي م�س������ار طريق������ه وتوجه �إىل 

�سمال �سورية. هنا يف منطقة ما بني �لنهرين، 

مهد �حل�س������ارة �لب�رضية، قرر �لبحث، بدالً 

آثار ح�سار�ت  من م�سار خلط حديدي، عن �

قدمية. وهكذ� كان �أهم عمل قام به وجعله 

ي�سبح من بني �ل�سخ�سيات �خلالدة �كت�سافه 

ثار تل حلف �لو�قعة يف �سمال �سورية قرب  الآ

أ�س �لع������ني �حلالية، يف منطقة منابع  قرية ر�

�خلابور �أكرب رو�فد �لفر�ت.

أوبنهامي �س������يفاً  يف تل������ك  �لرحل������ة حل �

مري �لب������دوي �إبر�هيم با�س������ا �لذي  عل������ى �الأ

كان ين�سب خيامه يف �س������مال �سورية. وبعد 

أيام يف �س������يافة �ل�سيخ و�سل  ق�س������اء ثالثة �

�إىل م�س������امعه خرب باأن �س������كان قرية �سغرية 

يف م������كان غري بعيد عرثو� فجاأة، بينما كانو� 

يحفرون قرب�ً يف ه�سبة قرب �لقرية ت�سمى 

»تل حلف« لدفن �أح������د موتاهم، على كومة 

من �لتماثيل �ل�س������خرية �ل�س������خمة لكائنات 

أ�س������طورية. فقامو� على �لفور بردم �حلفرة  �

ودف������ن �مليت يف م������كان �آخر. عندما �س������مع 

أوبنهامي بهذه �لق�س������ة توجه على �لفور يف  �

�سباح �ليوم �لتايل �إىل تل حلف. وبعد خالف 

مع �آهايل �لقرية �لذي������ن خافو� من عو�قب 

ر�س  ك�س������ف تلك �ملخلوقات �لنائمة حتت �الأ

دلوه �أخري�ً على �ملكان. مل يحتج �إىل كثري من 

وىل  �حلفر بل �إن �حلفري������ات �الختبارية �الأ

تك�س������فت عن �لعديد من �لتماثيل �لبازلتية 

أة �جلال�سة ذ�ت  �لر�ئعة ومن بينها تلك »�ملر�

�جلبهة �ملائلة �إىل �خللف و�ل�س������فاه �لرقيقة 
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وتعبري �لوجه �ل�سويف �ملبهم و�لتي �سحرتني 

وتولع������ت بها �إىل درج������ة �أن �لبدو �س������ارو� 

ي�سمونها خطيبتي«.

آه يف  أوبنه������امي على �لفور �أن ما ر� عرف �

أر�سيولوجياً هائاًل. وقد  ذلك �ليوم كان حدثاً �

تب������ني فعاًل فيما بعد �أن �كت�س������اف تل حلف 

ثرية يف  يندرج يف قائم������ة �أهم �حلفريات �الأ

دنى. �إذ �إن »تل حلف« هو �ال�س������م  �ل�رضق �الأ

لف  �حلديث للبلدة �لتي كانت ت�س������مى يف �الأ

ول قبل �مليالد »غوز�نا« و�سهدت مرحلتني  �الأ

ح�س������اريتني يف�س������ل يبنهم������ا �نقط������اع د�م 

لف  وىل يف �الأ 3000ع������ام. كانت �ملرحل������ة �الأ

�ل�ساد�سة و�خلام�سة قبل �مليالد. بينما كانت 

وىل  لف������ني �لثانية و�الأ �ملرحل������ة �لثانية يف �الأ

آر�مية(. قبل �مليالد )وهي مرحلة �

أوبنهامي طمر ما �كت�سفه  بعد ذلك �أعاد �

أ �لعمل يف �حل�سول  وعاد �إىل �لقاهرة ثم بد�

على رخ�س������ة �لتنقيب. وظ������ل �أكرث من ع�رض 

�سنو�ت يحلم بالعودة �إل تل حلف.

مل ي�ستطع حتقيق حلمه �إال يف عام 1911 

أ �أكرب مغامرة يف حياته. كانت �لقافلة  حيث بد�

�لت������ي نقلت معد�ت �حلفر م������ن حلب �إل تل 

حل������ف تتاألف من 1000 جمل و�حتاجت �إىل 

20 يوماً لقطع �مل�س������افة من حلب �إىل هناك 

أوبنهامي معه  و�لبالغة 500 كيلوم������رت. و�أخذ �

ثار �ملخت�سني. ويف �ملوقع  عدد�ً من علماء �الآ

ك�س������ب ثقة �لبدو وم�س������اندتهم ف�س������ارك يف 

�أعمال �حلفر مئات منهم ومل يتعر�س موقعه 

أو  ي عم������ل من �أعم������ال �لغزو � �أو معد�ت������ه الأ

�لنهب ب������ل �إن �لبدو كانو� ينظرون �إليه بعني 

�الحرت�م و�لتقدير وي�سمونه »�لبارون«. د�مت 

�أعمال �حلفر عامني ون�س������ف و��س������تهلكت 

مبلغ������اً فلكياً قدره 750000 مارك قي�رضي، 

�أي ما يعادل  7.5مليون يورو مبعايري �ليوم، 

أوبنهامي من �أمو�ل������ه و�أمو�ل عائلته  أنفقه������ا � �

�لرثية.

أوبنهامي على بقايا بنايات �س������خمة  عرث �

أ�س������ياء ��ستعمالية وثقافية من �ملعادن  وعلى �

�لكرمي������ة و�لع������اج وعلى قطع م������ن �خلزف 

�ملل������ون بطريقة فني������ة جميل������ة. وتعود هذه 

�لقطع �لفخارية �لتي عرث عليها يف �لطبقات 

لف �ل�ساد�س������ة  �لعميق������ة يف ت������ل حلف �إل �الأ

قبل �مليالد وتع������د من �أقدم �لقطع �خلزفية 

طالق. وبناء على ذلك  ثرية �مللونة على �الإ �الأ

يطلق على هذه �ملرحلة من �لتاريخ �لب�رضي 

��سم »ع�رض تل حلف«.

وىل عام  يف نهاي������ة حملته �لتنقيبي������ة �الأ

أوبنه������امي على �أجز�ء من �ملدينة  1913 عرث �

لف  ر�مي������ة »غوز�نا« �لتي تاأ�س�س������ت يف �الأ �الآ

أنقا�س ح�س������ار�ت  وىل قب������ل �مليالد على � �الأ
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أق������دم يف تل حلف. ويف مرك������ز غوز�نا عرث  �

عل������ى �لق�رض �مللكي، و��س������تطاع �أن ي�س������كل 

نقا�������س �ملتبقية ج������زء�ً عظيماً من  م������ن �الأ

و�جهة �لق�رض، وخا�سة ذلك �لتمثال �لر�ئع 

آلهة �خل�س������وبة  �ل������ذي يتاألف من ثالثة من �

ر�ميني �لو�قفني على ظهر ثالثة حيو�نات  �الآ

أ�سد يف �لو�س������ط حماط بثورين  أ�س������طورية: � �

عمدة  من �ليمني و�لي�س������ار ويحل������ون حمل �الأ

�حلاملة لل�سقف.

أوبنهامي �أعمال  يف �س������يف 1913 �أوقف �

أملانيا لكي ينظم ما �أ�س������بح  �حلفر وعاد �إىل �

ثرية. ويف  لديه من كمية كبرية من �لقطع �الأ

وىل.  عام 1914 �ندلع������ت �حلرب �لعاملية �الأ

وهكذ� مل ي�س������تطع �لعودة. ال�س������يما �أن وز�رة 

ملانية كلفته بتاأ�س������ي�س »مكتب  �خلارجي������ة �الأ

�ال�س������تخبار�ت ل�سوؤون �ل�رضق« وذلك بعد �أن 

كان قد و�سع در��سة بعنو�ن »مذكرة بخ�سو�س 

�سالمية  �لتحري�س على �لثورة يف �ملناطق �الإ

أوبنهامي،  عد�ئنا« )1914(. لكن � �خلا�سعة الأ

وعلى عك�س نظريه لور�ن�س، ف�س������لت خطته 

آنذ�ك  ت������ر�ك �ملكروهني � نه ر�هن على �الأ الأ

من �لعرب.

وبينما مل تتكلل ن�ساطاته �ل�سيا�سية بالنجاح 

حقق يف بد�ية 1918 جناحاً �سخ�سياً باهر�ً 

آثار ومكت�س������ف. فقد و�فقت �ملتاحف  كعامل �

�مللكي������ة يف جزيرة �ملتاح������ف يف برلني على 

آثار تل حلف يف متحف �ل�رضق  عر�س جميع �

دنى �إىل جانب مذبح �لبوغامون ونفرتيتي  �الأ

وبو�بة ع�ستار �لبابلية.

أملاني������ا يف �حلرب �لعاملية  ولكن هزمية �

أو�خ������ر ع������ام 1918 بددت جميع  وىل يف � �الأ

آماله. مل ت�ستطع �ملتاحف تنفيذ عقدها معه  �

ب�سبب �نعد�م �ملو�رد �ملالية؛ وب�سقوط �مللكية 

تبددت �أحالمه �ل�سيا�س������ية �أي�ساً وهو �مللكي 

�ملتحم�س، وفقد يف �لت�سخم �ملايل يف بد�ية 

�لع�رضين������ات معظم ثروته. لك������ن كل هذ� مل 

يكل من عزميته. فاأ�س�س عام 1922 باأمو�ل 

بحاث �ل�رضقية« وتفرغ  مقرت�س������ة »معهد �الأ

منذئذ للعمل فيه. وبعد خم�سة �أعو�م متكن 

من �لعودة �إىل تل حلف ال لكي يتابع �لتنقيب 

و�إنا لكي ي�س������حن �لقطع �لتي ��س������تخرجها 

أملانيا. ف�س������حنها يف 13 عربة قطار �إىل  �إىل �

أملانيا. �لبحر ومن هناك بالباخرة �إىل �

ولكن وعل������ى �لرغم م������ن كل �ملحاوالت 

رف�س������ت �إد�رة �ملتاح������ف يف برلني بعنجهية 

�س������باب غ������ري معروف������ة، قبول  ظاه������رة، والأ

ثرية �لفريدة من نوعها. �ملجموعات �الأ

أ�س�������س يف  أوبنهامي �إال �أن � فم������ا كان من �

الت يف حرم �جلامع������ة �لتقنية يف  قاع������ة �الآ

برلني -�س������ارلوتنبورغ متحفاً خا�س������اً با�سم 
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متحف تل حلف ما لبث �أن �أ�س������بح من �أهم 

ماكن �لتي يق�س������دها زو�ر برلني. فز�رته  �الأ

آنذ�ك من �أمثال �لكاتب  �سخ�سيات م�سهورة �

ثار  �الجنليزي �س������موئيل بيكي������ت �أو عامل �الآ

�ل�س������هري ماك�س مالو�ن مع زوجته �ل�س������هرية 

كاتبة �لق�س�س �لبولي�سية �آغاتا كري�ستي. يف 

وقت الحق تطرقت كري�س������تي يف مذكر�تها 

أوبنهامي  �إىل تلك �لزيارة وو�سفت كيف وقف �

لهة �جلال�سة و�رضخ: »�آ5 يا فينو�سي  �أمام �الإ

�جلميلة«.

بعد ��س������تيالء �لنازيني على �ل�س������لطة يف 

نه  أوبنهامي الأ مطلع عام 1933 �س������اء و�س������ع �

ح�سب �لتعريف �لنازي »ن�سف يهودي«. لكنه 

مع ذلك �سلم من �ملالحقة، ال بل �سمح له عام 

1939 بال�س������فر مرة �أخرى �إىل �سورية. لكن 

�لرحلة باءت بالف�س������ل. فعلى م�سافة قريبة 

من تل حل������ف �حتجزته �س������لطات �النتد�ب 

أيام ثم �أجربته على �لعودة  �لفرن�س������ية ثالثة �

دون �أن ت�سمح له بدخول موقع �حلفريات.

يف �أغ�س������ط�س /�آب 1943 دم������رت غارة 

جوي������ة منزله يف برلني و�أتت �لنري�ن على كل 

م������ا فيه من قطع جمعها م������ن خمتلف �أنحاء 

أيلول  �لع������امل وال تقدر بثمن. ويف �س������بتمرب/ �

من �لعام نف�س������ه �أحلقت قنبلة �رضر�ً طفيفاً 

باملتحف، ولكن يف نوفمرب/ ت�رضين �لثاين ُدّمر 

متحف تل حل������ف يف �إحدى �لغار�ت �جلوية 

تدمري�ً كاماًل. ومن ح�س������ن �حلظ �أن عمال 

�ملتحف جمعو� كل ما عرثو� عليه من حطام 

وو�سعوه يف �س������ناديق خ�سبية كبرية حفظت 

بعد �حلرب يف م�ستودعات متحف برغامون 

آثار تل  يف برلني )�ل�رضقية(، وظلت جمموعة �

أملانيا، مفقودة  حلف تعترب، طيلة فرتة تق�سيم �

�سالح. وغري قابلة لالإ

أوبنهامي قد رحل �إىل  ثناء كان � يف هذه �الأ

دري�س������دن، و�س������هد هناك يف فرب�ير/ �سباط 

1945 جحيم �لغ������ار�ت �جلوية �لتي دمرت 

�ملدينة. فغادر يف ربي������ع 1946 �إىل بافاريا. 

ويف 15 نوفم������رب/ ت�رضين �لثاين 1946 تويف 

ودفن يف الند�سهوت عن عمر ناهز �ل�ساد�سة 

و�لثمان������ني. وكتب������ت على قربه بخط ي�س������به 

�خلط �مل�سماري عبارة �ساغها بنف�سه: »هنا 

يرقد بحفظ �هلل رج������ل �أحب �لعلم و�ل�رضق 

و�ل�س������حر�ء و�أحب تل حلف �لذي �كت�س������ف 

آثاره ونقب عنها«. �

وح�رضت مر��س������م �لدف������ن جمموعة من 

�لع������رب نقل������ت �إىل �ملت������ويف حتي������ة �لبلد�ن 

�لعربية موؤكدة �أن ��سمه �سيبقى حياً يف �لعامل 

�لعربي. وبالفعل فاإن بدو �ل�سحر�ء �ل�سورية 

و�مل�رضي������ة ما ز�لو� حتى �لي������وم يروون بكل 

�حرت�م حكايات »�لبارون«.
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أوبنهامي  أملانيا فقد �س������قط ��سم � �أما يف �

يف غياهب �لن�س������يان. �إذ كل ما بقي منه كان 

ثرية من تل حلف �ملتناثرة يف  بع�س �لقطع �الأ

خمتلف �أنحاء �لعامل: يف متحف مرتوبوليتان 

يف نيويورك، ويف متحف و�لرتز �آرت غالريي 

يف بالتيم������ور، ويف �ملتح������ف �لربيط������اين يف 

لن������دن، ومتحف �للوف������ر يف باري�س. وهناك 

بع�������س �لقط������ع �لتي �س������لمت من �لق�س������ف 

دنى )برغامون(  موجودة يف متحف �ل�رضق �الأ

يف برلني. كم������ا �أن �ملتحف �لوطني يف حلب 

آثار تل حلف  يحتوي على جمموعة كبرية من �

آنذ�ك مع �حلكومة  أوبنهامي � �لتي تقا�س������مها �

�ل�س������ورية وترك هناك ناذج م�سنوعة من 

هم �لقطع �لتي جلبها معه. �جلب�س الأ

ولع������ل �أهم ثالث قطع يف هذه �ملجموعة 

لهة �جلال�س������ة،  ثري������ة: �لطري �جلارح، و�الإ �الأ

آلهة �خل�سب �لثالثة على ظهور �حليو�نات  و�

�س������طورية و�لتي ت�س������كل و�جه������ة �لق�رض  �الأ

�لغربي.

بينم������ا كان �لط������ري �جلارح قد �س������ادره 

�لرو�س ع������ام 1946 ونقلوه �إىل مو�س������كو ثم 

أملاني������ا �لدميقر�طية  أع������ادوه �إىل جمهورية � �

ع������ام 1958 حيث �أعي������د �إىل متحف �ل�رضق 

خرى �لتي كانت قد  دنى، فاإن �لقط������ع �الأ �الأ

حتطمت نتيجة �لق�س������ف و�حلريق �جتازت 

أملانيا، مرمية يف �أقبية متحف  مرحلة تق�سيم �

برغامون، ب�سالم.

ثرية  و�إحياء لذكرى �إعادة هذه �لكنوز �الأ

ملاين  �لت������ي ال تق������در بثمن �أ�س������در �لربيد �الأ

جمموع������ة م������ن �لطو�بع �لربيدية �خلا�س������ة 

وو�س������عت �س������ورة �لطري �جل������ارح على �أحد 

طو�بع �ملجموعة.

أوبنهامي �لذي تعر�س للق�سف  كان بيت �

�جلوي و�لدمار يف برلني يحتوي على مكتبة 

ت�س������م 40000كت������اب �إىل جان������ب جمموعة 

�سخمة من �ملخطوطات و�لقطع �حل�سارية 

أوبنه������امي قد جمعها  �س������المية �لتي كان � �الإ

أو ��سرت�ها من �سوق  خالل �إقامته يف �ل�رضق �

ث������ار �لفني������ة. وقد قام �لبووف�س������ور فرنر  �الآ

كا�س������كل بنقل بقايا �ملكتب������ة بعد �حلرب من 

برلني �إىل كولن حيث و�سعت هناك يف معهد 

�لدر��سات �ل�رضقية �لتابع جلامعة كولن.

أملانيا جرت �ت�س������االت بني  بعد توحيد �

أوبنهامي يف كولن  مربة ماك�س فر�يهر ف������ون �

دنى يف برلني حول م�سري  ومتحف �ل�رضق �الأ

أ�سفرت عن عقد  ثرية يف �مل�ستقبل � �لقطع �الأ

آثار ت������ل حلف حتت ت�رضف  �تفاقية لو�س������ع �

�لعلماء و�جلمهور. وبعد جردها وت�س������نيفها 

تب������ني �أن ترميمها و�إع������ادة ت�س������كيلها لي�س 

م�ستحياًل لكنه يف غاية �ل�سعوبة.



�شديق البدو ومكت�شف اآثار تل حلف

333 �لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

ملانية،  بحاث �الأ وهكذ� قررت جمعية �الأ

أوبنهامي  بالتع������اون م������ع م������ربة ماك�س ف������ون �

أوبنهامي يف كول������ن، تقدمي دعم مايل  وبن������ك �

أ �لعمل يف  لرتميم �لقط������ع. وبالفعل فقد بد�

عام 2002 بقي������ادة �لدكت������ور لوت�س مارتني 

ور�س������ة  يف  خوليدي�������س  نادي������ا  و�لدكت������ورة 

�س������خمة يف فريدريك�س������هاغن قرب برلني. 

مهمة �س������يزيفية: 25000 قطعة من �سظايا 

�حلج������ارة �لبازلتية و�لكل�س������ية يبلغ حجمها 

80 مرت�ً مكعباً �س������يتعني على �لعلماء فرزها 

وت�س������نيفها وحتديد تابعيتها ثم �إعادتها �إىل 

�سلي. مكانها �ل�سحيح يف �لتمثال �الأ

عند �النتهاء من �أعمال �لرتميم �س������تعود 

�لقطع �إىل متحف برغامون )متحف �ل�رضق 

دنى( ولكن هذه �ملرة لي�س �إىل �لقبو و�إنا  �الأ

�إىل �لعر�س يف �سدر �ملتحف يف �ملكان �لذي 

أوبنهامي  أر�ده لها مكت�سفها � ت�ستحقه و�لذي �

على �لدو�م. �إذ �س������تبنى لها قاعة �إ�س������افية 

خا�سة بها. وت�س������ف مديرة م�رضوع �لرتميم 

�لدكتورة ناديا خوليدي�س هذه �ملهمة بقولها: 

مامية للق�رض  »�إن �إعادة بن������اء �لو�جه������ة �الأ

دنى و�إن�س������اء  �لغرب������ي يف متح������ف �ل�رضق �الأ

ثار تل حلف هي  قاعة جديدة خم�س�س������ة الآ

م������ن �أكرب �لتحديات �لتي �س������تو�جهها عملية 

تو�س������يع جزي������رة �ملتاحف يف قل������ب برلني. 

وحتقي������ق هذ� �مل�رضوع هو يف �لوقت نف�س������ه 

تكرمي متاأخر للم�ست�رضق و�لباحث، �لرحالة 

�ملحب للنا�س، و�س������احب �لروؤى و�لتطلعات 

أوبنهامي �لذي  �ملتفائل������ة، ماك�س فر�يهر فون �

كان �سعاره على �لدو�م:

»�لر�أ�س عالي������اً، و�ملعنويات عالية، وروح 

�ملرح عالية!«

دنى،  هذ� وقد ق������رر متحف �ل�������رضق �الأ

بالتعاون مع وز�رة �لثقافة �ل�سورية ومديرية 

ثار و�ملتاحف يف دم�سق، ��ستئناف �أعمال  �الآ

�لتنقيب يف موقع تل حلف و�لتي توقفت منذ 

عام 1913. وبالفعل فقد توجهت بعثة بقيادة 

�لدكت������ور لوت�������س مارت������ني يف خريف 2006 

�إىل ت������ل حلف و�أجرت �حلفري������ات �لتنقيبية 

وىل. وعادت �س������عيدة �إىل  �ال�ستك�س������افية �الأ

أبعد �حلدود: فقد تبني �أن �ملوقع مل يزل على  �

أوبنهامي فلم يعبث به �أحد ومل  حاله كما تركه �

يلحق به �أي �رضر. ومل تزل �لبعثة تتابع �أعمال 

�لتنقيب يف فرت�ت متقطعة حتى �ليوم فمن 

ر�س  يعلم ما مل تزل تخبئه يف طياتها تلك �الأ

�لتي ظلت ت�س������هد ح�س������ارة بعد �أخرى على 

مدى �آالف �ل�سنني.

ومبنا�سبة �ختيار دم�سق عا�سمة للثقافة 

�لعربية لع������ام 2008 �س������يقام، بالتعاون بني 

ثار و�ملتاحف يف دم�س������ق  �ملديرية �لعامة لالآ

أوبنه������امي يف كول������ن، معر�س عن  وموؤ�س�س������ة �

أوبنه������امي يف �ملتح������ف �لوطني بدم�س������ق يف  �

�أو�خر �سيف �لعام �جلاري.
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حياته:

دباء على مرِّ �لع�س������ور منار�ت م�سيئة يف تاريخ �الأمم، كانو�  لقد كان �الأ

دب تفرد من تلقاء  ر�س، وهنا ف������اإن ذ�كرة �الأ وماز�لو� �ُس������فر�ءها �إىل بقاع �الأ

ذ�تها م�س������احة ف�سفا�س������ة لتلك �لقامة �ملديدة يف ريا�س������ها، و�ساحب �ملد�د 

�لطافح باملحّبة.

ديب والفيل�سوف ين�سر هذا املقال مبنا�سبة مرور 125 عاماً على ميالد هذا الأ

)رئي�س التحرير( 

ة مل واملحبَّ جربان.. فيل�سوف الأ

كاتب �شوري

- العمل الفني: الفنان علي الكفري 

❁

˜

❁
عبد املجيد ابراهيم قا�سمعبد املجيد ابراهيم قا�سم
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مل وفيل�سوف  جرب�ن خليل جرب�ن.. �سفري �الأ

أ�س������فار قو�س قزح،  �ل�������رّضق، �للون �لبهي يف �

أينعت يف  ن�س������انية �لتي � �ساحب �لفل�سفة �الإ

ديب �لذي ��ستطاع �أن يبدع  حز�ن، �الأ تربة �الأ

د�ً و�لذي خلَّف �إرثاً فكرياً  لذ�ت������ه نهجاً متفرِّ

وروحياً؛ غاي������ة يف �ل�س������مو و�لرفعة، �رتكز 

على مقومات ر��سخة هي: �ملعرفة، �ل�سدق، 

قرب �إىل �لقلوب؛ ليدوِّن ذ�ته  �ملحبة..كان �الأ

دب �لعاملي برمته.  عالمة فارقة يف �الأ

قة من نبع  لقد ��س������تطاعت كلماته �ملتدفِّ

ن�س������انية �ملتاأ�س������لة يف ذ�ت������ه؛ �أن تنفذ �إىل  �الإ

�أعم������اق �لروح، و�أن جتت������اح معانيها �لعقول 

فئدة.  قبل �الأ

ول������د ج������رب�ن يف /6 كانون �لثاين �س������نة 

أيام �ل�س������تاء  1883/  يف ي������وم عا�س������ف من �

�جلبل������ي �لقار�س، يف بل������دة )ب�رّضي( �لغافية 

رز يف لبن������ان من �أ�رضة  على �س������فح جب������ل �الأ

فقرية، و�لدته »كاملة رحمة« كانت تعمل يف 

�خلياطة، و�لده »خليل جرب�ن«، تعلَّم مبادئ 

ولية  �لقر�ءة �لعربية و�ل�رضيانية، و�ملبادئ �الأ

للعلوم، وبع�س �لتعاليم �لدينية يف مدر�س������ة  

)�خلوري �س������معان( ر�ه������ب �لقرية وهو �بن 

�خلام�س������ة. كان ملت�س������قاً كثري�ً باأمه، �لتي 

تركت يف �سخ�س������يته ب�سمات عميقة، و�لتي 

بد�ع و�مليل �إىل �لتاأمل،  �كت�سفت فيه فطرة �الإ

وكانت تالحظه عندما كان ي�ستخدم �لفحم 

وىل عل������ى �جلدر�ن،  ليخ������طَّ به ر�س������ومه �الأ

وكانت متنح������ه �حلب و�حلن������ان، تعلَّم منها 

�ل�س������رب و�ملقدرة على �لتحّم������ل، و�أخذ عنها 

ح�سا�س مبا حوله،  �سفة �لتاأمل بالوجود و�الإ

بيه �ل������ذي مل يكن يبايل باأو�س������اع  خالف������اً الأ

أُوقف بتهمة  �أ�رضت������ه �ملدقعة �لفقر و�ل������ذي �

�الختال�س. 

 وكان������ت طبيعة جرب�ن هادئة، كان قريباً 

أث������ر يف طفولته  ������اً للوح������دة، تا للح������زن، حمبَّ

أ�سه )ب�رّضي(  بالطبيعة �ل�س������احرة مل�س������قط ر�

�لتي �أوقدت وجد�نه، وكان للعيون و�ل�سالالت 

و�جلبال و�لوديان؛ وللحياة �لب�سيطة �لوديعة 

تاأثري�ً كبري�ً عليه وعلى �إبد�عه.

حيث يقول جرب�ن: »و�أجمل ما يف هذه.. 

ه������و �أن �أرو�حنا تبق������ى خفاقة مرفرفة فوق 

ماكن �لتي متتعنا فيها ب�س������يء من �للذة،  �الأ

�سياء مهما  أنا من �لذين يحفظون ذكرى �الأ و�

كان������ت بعيدة ودقيقة، واليدع������ون خياالً من 

خياالتها ي�س������محل مع �ل�سباب، وقد يكون 

يام �لغابرة �سبباً لكاآبتي  �حتفاظي باأ�سباح �الأ

حايني« /ر�س������ائل  و�نقبا�س������ي يف بع�������س �الأ

جرب�ن/.

أث������ري �لظروف  ��س������طرت عائلته حتت تا

�ل�س������عبة لل�س������فر �إىل �أمريكا عام /1895/ 
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و�ال�س������تقر�ر يف بو�س������طن 

�لت������ي عمل������ت و�لدت������ه يف 

لة،  �س������و�رعها كبائعة متجوِّ

أُر�س������ل ج������رب�ن ثانية  ث������م �

ليت������مَّ تعليمه يف مدر�س������ة 

لبنان، ويدر�س  �حلكمة يف 

آد�بها �س������نة  �للغة �لعربية و�

ب������د�أت  حي������ث   /1898/

مالمح �لنبوغ و�لذكاء تظهر 

عليه، وق������د ُعرف يف تلك 

�ملرحلة بالتفوق و�الجتهاد، 

و�زد�دت م������د�ر�ت �إبد�عه 

مو�هبه  و�أخذت  �ت�س������اعاً، 

و�لتبلور، ثم عاد  بالن�سوج 

�إىل بو�س������طن �سنة /1902/ بعد �أن بلغه خرب 

وفاة �أخته »�سلطانه« ثم تَبعها �أخوه »بطر�س« 

أ�سهر توقف قلب و�لدته  مبر�س �ل�سل، وبعد �

عن �خلفق������ان، وماتت بد�ء �ل�رضطان، فقال 

أّمي تتاأمل«. جرب�ن عندها: »مل تعد �

أع������ذب ما  م: »�إن � يق������ول ج������رب�ن يف �الأ

م(  حتدّث������ه �ل�س������فاه �لب�رضية هو لفظ������ة )�الأ

و�أجمل من������اد�ة هي )يا �أمي( كلمة �س������غرية 

مل و�حل������ب و�النعطاف،  كبرية ممل������وءة باالأ

وكل ما يف �لقلب �لب�رضي من �لرقة و�حلالوة 

جنحة �ملتك�رضة/. و�لعذوبة« /�الأ

هذه �حلو�دث �ملفجعة �لتي تو�لت عليه 

رت ينابيع  ولَّدت لدي������ه بر�كني ح������زن، وفجَّ

مل، �إال �أن  ح�������رضة،  جعلته يعي�س �مل������ر�رة و�الأ

ة  فكرة �ملوت خلقت لديه روح �ملو�جهة، وقوَّ

حز�ن �مل�س������تمرة نهر  أَث������رت �الأ �لتح������دي، فا

بت �لفو�جع �ملتالحقة رو�س  �إبد�عه، وخ�سَّ

كتاباته، و��س������تطاع �أن يحوِّل �حلزن �إبد�عاً، 

و�أن ي�سوغ �ملاأ�ساة لوحات حتاكي �لفرح. 

يقول ج������رب�ن: »كلّما �أعمل وح�س �حلزن 

أنياب������ه يف �أج�س������ادكم، ت�س������اعف �لفرح يف  �

قلوبكم«.

- »�آالمكم هي �جلرعة �ل�س������ديدة �ملر�رة 
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�لتي بو��سطتها يُ�س������في �لطبيب �ل�ساهر يف 

أ�سقام نفو�سكم«. �أعماقكم �

- »�إذ� رغبتم باحلقيقة يف �أن تنظرو� �إىل 

روح �ملوت فافتحو� قلوبكم على م�س������ارعها 

ن �حلياة و�ملوت و�حد، كما  لنه������ار �حلياة، الأ

�أن �لنهر و�لبحر و�حد«. /�لنبي/. 

�س������افر �إىل باري�س عام /1908/ لدر��سة 

�لفنون بعد �أن ��س������تدَّ ولعه بالر�سم، وكان ل� 

»ماري ها�س������كل« دور كبري يف �س������فره، حيث 

مكث هناك �سنتني قبل �أن يعود �إىل نيويورك، 

ويطلب منها �لزو�ج، و�لتي رف�س������ت عر�سه 

بد�عي. حتى ال حتدَّ من طموحه �الإ

وهو هناك يف �ملغرتب كان قلبه يف لبنان، 

آنذ�ك؛ �أف�سح فيها  ن�رض �لعديد من ق�سائده �

عن �حلنني �إىل �لوطن لبنان.

اأعماله:

أ ج������رب�ن ب������اأول مقال ن�������رضه بعنو�ن  بد�

)روؤيا( و�أول معر�س للوحاته �سنة /1904/، 

ول »�ملو�سيقا« عام /1905/  و�أ�سدر كتابه �الأ

أتبعه ب�»عر�ئ�س �مل������روج« عام /1906/  ث������م �

�لذي ن�رضه له )�أمني غريب( �ساحب جريدة 

)�ملهاجر( �لعربية يف نيويورك. 

������ق، فكان  دبي يتدفَّ أ نتاج������ه �الأ ث������م ب������د�

»ث������م   /1908/ �س������نة  دة«  �ملتم������رِّ رو�ح  »�الأ

ة« �س������نة /1912/ ثم »دمعة  جنحة �ملتك�رضِّ �الأ

و�بت�س������امة« يف /1914/ �لذي �سّم جمموعة 

مقاالت������ه �ل� /56/ �لتي ن�رضها يف»�ملهاجر«، 

و�لتي �تخذت �س������كل �لق�سيدة �ملنثورة، كان 

يكتبها يف ز�وي������ة منتظمة بعن������و�ن »�أفكار« 

ثم ��س������تبدلها ب� »دمعة و�بت�سامة«، ثم �أ�سدر 

ن »�ملو�كب« عام /1919/ وهي �لق�سيدة  جرب�

�لوحي������دة �لتي �عتمد فيها ج������رب�ن �لقافية 

و�لوزن و»�لعو��سف« يف /1920/ بالعربية، 

ويف عام /1923/ ن�رضت له )مكتبة �لعرب( 

يف م�رض كتاب »�لبد�ئع و�لطر�ئف«. 

ف عل������ى »مي زيادة« �لتي �س������جعته  تعرَّ

على �لكتابة، وه������ي �لتي منحها جرب�ن حق 

�لت�رّضف بر�سومه، وكان مقاله »يوم مولدي« 

فتها بجرب�ن �لذي �أ�رضها باأ�س������لوبه،  من عرَّ

وظلَّ يبادلها �لر�س������ائل م������ّدة طويلة دون �أن 

خر كان  يلتقيها، �إال �أن �سعور كليهما بقرب �الآ

د�فعاً لعالقة �حلّب �لتي جمعت بينهما.

بني عامي /1914 – 1916/ تعرف على 

دب و�لر�سم �لعاملي،  �لكثري من م�س������اهري �الأ

وكان �ل�ساعر �لهندي �لعظيم )طاغور( ممن 

�لتقاهم جرب�ن.  

جنليزية بف�سل  أتقن �الإ وكان جرب�ن قد �

جنليزية  )ماري ها�سكل( فاأ�س������در باللغة �الإ

كتبه: 

»�ملجنون« عام /1918/، �لذي ��ستخدم 
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فيه �لرمزية  و�ل�س������خرية، و»�ل�سابق« �لذي 

متي������ز بالتعابري �لب�س������يطة ع������ام /1920/ 

و»�لنب������ي« - ر�ئع������ة ج������رب�ن �لت������ي تفي�س 

يقاع يف �ملنطق  بجمالية �ل�س������ور، وحالوة �الإ

- عام /1923/ و�لتي و�س������ل عدد  �لن�س������خ 

�لتي بيعت منها �إىل ت�سعة ماليني يف �أمريكا 

وحدها، وتُرجم������ت �إىل �أكرث من �أربعني لغة، 

و»رمل وزبد« �لذي ��س������تخدم فيه �ملثل، مبا 

كر ع������ام /1926/  يعني������ه من �خت�س������ار للفمِ

ن�س������ان« عام /1928/، �لذي  و»ي�سوع �بن �الإ

أنه  ينظ������ر فيه جرب�ن لل�س�������يد �مل�س������يح على �

آلهة  ن�سانية، و»� أ�س������مى مر�تب �الإ �إن�سان بلغ �

ر�س« عام /1931/، ثم �سدر له »�لتائه«  �الأ

  / عام /1932/  و»حديق�������ة �لنبي« /1933

�أي بعد وفات������ه، ودون �أن يكمل »جنة �لنبي« 

�جلزء �لثاين منه، ويف �لنبي �ملوؤلَّف من )�ستة 

وع�رضين( ف�س������اًل يبوح خالله������ا مبجموعة 

ن�سان من  من �ملو�عظ يف كلِّ ما يت�س������ل باالإ

�ل������والدة و�حلب، و�حلزن و�لفرح، و�جلرمية 

و�لعقاب، و�ل�س������الة و�ل�سد�قة، �إىل �حلرية 

و�ملوت، يقول يف بع�س ف�سوله: 

- »�لفرح و�حلزن تو�أمان ال ينف�س������الن، 

ياأتيان معاً ويذهبان معاً، �إذ� جل�س �أحدهما 

منفرد�ً �إىل مائدتكم، فال يغرب عن �أذهانكم 

�أن رفيق������ه يك������ون حينه������ا م�س������جعاً عل������ى 

أ�رّضتكم«.  �

- »�إنك������م معلَّق������ون ككفت������ي �مليز�ن بني 

أنتم بينهم������ا متحركون  ترحكم وفرحك������م و�

أب������د�ً، وال تقف حركتكم �إال �إذ� كنتم فارغني  �

يف �أعماقكم«.

- »�ملحّبة ال تعطي �إال نف�س������ها وال تاأخذ 

�إال من نف�س������ها وال متلك �س������يئاً وال تريد �أن 

ميلكها �أحد، فاملحّبة مكتفية باملحّبة، ولكن 

�إذ� �أحبب������ت فلتكن ه������ذه رغباتك، �أن تذوب 

ق �أن تنزف دماوؤك و�أنت  وتكون كجدول متدفِّ

، �أن تنه�س عند �لفجر فتوؤدي و�جب  ر��������سٍ

آخ������ر، �أن تعود  �ل�س������ك��ر ملتم�س������اً يوم حمبة �

�إىل منزلك عند �مل�س������اء �ساكر�ً فتنام حينئذ 

جل من �أحببت ترتّدد يف قلبك،  و�ل�س������الة الأ

أن�سودة �حلمد مرت�سمة على �سفتيك«. و�

- »�إذ� رغب �أحد منكم يف �أن ي�سع �لفاأ�س 

على �أ�س������ل �ل�سجرة با�س������م �لعد�لة، فلينظر 

�أوالً �إىل �أعماق جذورها، ف�سيجد �أن �جلذور 

�ل�رضيرة و�ل�ساحلة كلّها م�ستبكة معاً يف قلب 

ر�س �ل�سامت«. �الأ

أيدين������ا يف حل������م ثاٍن،  - »�إن �جتمع������ت �

فهنالك �س������نبني برجاً �آخر يف �ل�س������ماء«. /

�لنبي/

�نتُخ������ب رئي�س������اً للر�بط������ة �لقلمية �لتي 

ت  �س������ها يف بيته عام /1920/، و�لتي �سمَّ أ�سَّ �
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أدب������اء �ملهجر مث������ل )ميخائيل نعيمة(  كبار �

أبو ما�سي( و)�أمني �لريحاين(. و)�إيليا �

كتب جرب�ن يف �حلرية و�ملحبَّة و�حلياة، 

ن�س������ان لها، وكتب يف �ل�سعر  وعربَّ عن توق �الإ

و�لن������رث، ويف �لق�س������ة و�خلاط������رة، و�لرو�ية 

ديب  و�لن�س������يد و�ملثل، فكان �لفيل�س������وف و�الأ

و�ل�ساعر و�لر�س������ام، وكان �ساحب وجد�نية 

قوّية، جتاوز بها �أر�س �لو�قع، باحثاً خاللها 

ن�سان.  عن كلمات يهتدي بها �الإ

و��س������تاأثر �خليال بجزء كبري من كتاباته، 

ن�س������ان و�لطبيعة �إىل  �إذ م������زج فيها ب������ني �الإ

درجة �لتوّح������د، فربزت �لطبيعة ب�س������حرها 

أ�سا�س������ي يف كتابات������ه ولوحاته، فهي  كعن�رض �

أمل وال ظلم،  �جلن������ة �لتي لي�س فيها حزن وال �

وكان من غنَّت كلماته لل�سباح، و�لذي طاملا 

فق������دت دوحة روحه من �أور�قها يف �ملغيب.. 

زه������ار  و�لطيور، يتاأمل  كان ج������رب�ن يحاور �الأ

نني �ل�س������جر، تهم������ي دموعه م������ع ترنيمة  الأ

�سري، �لطافحة بالزفر�ت،كان مولعاً  �لبلبل �الأ

مبناجاة �لطبيعة، وبا�ستخد�م عنا�رضها يف 

كتاباته، فرن�ه يقول:

ح����زٌن ال����غ����اب����ات  يف  »ل���ي�������ض   -

ال������ه������م������وم ف������ي������ه������ا  ول  ل 

ف��������������������������اإذا ه������������������بَّ ن�������������ش������ي������ٌم 

ال�����������ش�����م�����وم م������ع������ه  جت���������ئ  مل 

ويتابع بقوله:

���������م���������َت ب�����ع�����ط�����ٍر ه�����������ل حت���������مَّ

وت����������ن���������������������ش����������ق����������ت ب���������ن���������ور

و���������رسب��������ت ال������ف������ج������ر خ������م������رًا

اأث����������ري م����������ن  و���������������ضٍ  ك��������������وؤ يف 

ه�����ل َف����ر�����ش����ت ال����ع���������ش����َب ل���ي���ًل

وت���������ل���������ح���������ف���������ت ال�������ف���������������ش�������ا

زاه��������������������دًا ف�����ي�����م�����ا ������ش�����ي�����اأت�����ي

ن������ا�������ش������ي������ًا م��������ا ق��������د م���������ش����ى«  

- »عندما ياأتي �لربيع ليلتقي حبيبته يف 

�لكروم، �ستذوب �لثلوج يف �حلقيقة وجتري 

�س������و�قي تن�س������د �لنهر يف �ل������و�دي، وحتمل 

�������س وكذلك هو  أ�س������جار �الآ �لكوؤو�س ل�س������قيا �

�س������اأن �لثلج يف قلبك، فاإنه �س������يذوب عندما 

ياأتي ربيع������ك وكذلك يجري �رّضك �س������و�قي 

تن�س������د نهر حياتك يف �لو�دي، و�سيلفُّ �لنهر 

�رضَّك، ويحمله �إىل �خل�سم �لكبري«. /حديقة 

�لنبي/ 

- »كما حتل������ُم �حلب������وب �لهاجعة حتت 

�لثل������وج بالربيع،هكذ� حتلم قلوبكم بربيعها« 

/�لنبي/. 

د فتاأخذ �أحلانها مبجامع  - »�لطيور تغرِّ

أ�������رضه، كما تاأ�رض �لزنبقة �لنحلة بني  قلبي فتا

وريقاتها« /�ملجنون/.

��س������تطاع �أن يبلغ بفل�س������فته - �مل�ستمدة 
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ة �لت�سامح �لروحي  من �س������دق �حلياة - قمَّ

ن�س������اين، و�أن يغو�س يف �أعم������اق �لنف�س  و�الإ

أر�د  ن�سانية، ويالم�س فيها جرحها �لغائر، � �الإ

�أن يزيل �حلو�جز �ملتناثرة يف �أعماقها، و�أن 

يقودها حيث �رضُّ �لوجود وطريق �خلال�س، 

ن�س������ان – �لذي هو حمور  أر�د �أن ي�س������بح �الإ �

�لكون وهو كلمة �هلل - قادر�ً على �كت�س������اف 

�حلياة وعل������ى معرفة ذ�ته �حلقيقية بالقلب 

و�حلد�������س؛ عندم������ا يطلق جلناح������ّي روحه 

�لعنان، لت�س������بح يف ف�ساء �لال حدود، و�أوقد 

رو�ح �لتائهة، كان  مئات �ل�سموع يف عتمة �الأ

ن�سان  ن�س������انية يف د�خل �الإ يحلُم بانت�سار �الإ

من خالل �لتب�سري باملحبَّة و�لت�سامح و�لدعوة 

�إليهم������ا بكل ما �أوتي م������ن كلمات، تلك �لتي 

أينع������ت كينبوع ماء ي�س������يل برق������ة وعذوبة،  �

مي�سي بني �لرو�بي �لقاحلة، فينه�س �لربيع 

على �سفتيه.  يقول يف /رمل وزبد /:

ن�سانية نهٌر من �لنور ي�سري من �أودية  »�الإ

بد «. زل �إىل بحر �الأ �الأ

كان يوؤمن باأن �حلب �أكرب �حلقائق، باأنه 

أ�س������ا�س �حلي������اة �حلقيقية و�لفا�س������لة، فهو  �

هر بها، ويرى جمال  ن�س������ان ليتطَّ هبة �هلل لالإ

بدية،  �لوج������ود، و�أن �ملحبَّة متالزم������ة مع �الأ

أي�ساً:  يقول �

- »�أو�س������يكم با�س������م �حلب �لذي يجمع 

قلوبنا �أن تكونو� م�سالك ال ح�رض لها، يتالقى  

خر يف �ل�س������حر�ء،  بع�س������ها م������ع �لبع�س �الآ

حيث تطوف �لذئ������اب و�لنعاج و�ذكرو� هذ� 

عني« /حديقة �لنبي /

- »�أحّبو� بع�سكم بع�ساً ولكن ال تقّيدو� 

�ملحب������ة بالقيود، ولتكن بح������ر�ً متموجاً بني 

�سو�طئ نفو�سكم« /�لنبي/. 

ن�س������انية،  كان جرب�ن طافحاً بالثقافة �الإ

الهث������اً يف رو�ق �ملب������ادئ �لك������ربى كالعد�لة 

و�حلري������ة و�حلقيق������ة، ور�أى يف �حلري������ة ما 

ن�سان فن�سمعه ي�رضخ:  ق بها �إن�سانية �الإ يتحقَّ

أيتها  عماق ننادي������كمِ � »م������ن �أعماق ه������ذه �الأ

�حلرية فا�س������معينا ،من جو�نب هذه �لظلمة 

أكفن������ا نحوكمِ فانظرين������ا، وعلى هذه  نرفع �

�لثلوج ن�سجد �أمامك فارحمينا«.  

ود�عياً لقيٍم �سامية ومبادئ نبيلة، ناذر�ً 

قلمه النت�سار �حلق و�جلمال.. 

- »�إذ� بلغت �إىل قلب �حلياة جتد �جلمال 

يف كل �س������يء حتى يف �لعي������ون �ملتعامية عن 

�جلمال«. /رمل وزبد/.

ول: لقد  ويقول يف /�لتائه/: »�ل�ساعر �الأ

يلت حتى  �نتهي������ت من نظم �أروع ق�س������يدة قمِ

على   غريقية، �إنها مناجاة لزو�س �الأ ن باالإ �الآ

�ل�س������اعر �لثاين: مل �أنظم �سوى �لقليل، فقط 

أبيات تذكار�ً ل�س������بيٍّ كان يلعب يف  ثماني������ة �
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ألفّي �س������نة ال تز�ل  �حلديق������ة، و�ليوم وبعد �

بي������ات �لثماني������ة ت������دور على كل ل�س������ان،  �الأ

�أما  ده������ا �لنا�������س باإعجاب و�عت������ز�ز،  ويردِّ

جيال  �لق�سيدة �لطويلة فاإنها و�إن تناقلتها �الأ

من بع�س يف �ملكتب������ات وحجر�ت �لباحثني، 

كان �لنا�������س يذكرونها، ولكّنها مل تلَق حمّبتهم 

ومل يتلوها«.

  �إن������ه �بن �ل�رضق وحامل روحه وثقافته، 

ر  أنه �ملتبحِّ دب �لعاملي، كما � وهو �مل�س������بع باالأ

باأ�سفار �لكتاب �ملقد�س، فتفاعلت يف خ�سم 

بد�عية ثقافات �ل�رضق و�لغرب،  تطلعات������ه �الإ

ن�سان  ر و�لتديُّن، �س������غلته ق�س������ايا �الإ و�لتحرُّ

أينما وجد، بعيد�ً عن �النتماء�ت �ل�س������يقة  �

ر�������س كلها وطن������ي و�لعائلة  فيق������ول:  »فاالأ

ر�س �سيقة  ومن �جلهل  �لب�رضية ع�سريتي، �الأ

أ �إىل ممالك و�إمار�ت«. �أن تتجز�

أّيها �لقوّي مع �أن حو�فرك  - »�أحببت������ك �

�جلديدة ال تز�ل ظاهرة يف حلمي، و�أحببتك 

ف������ت �إمياين،  أّيه������ا �ل�س������عيف م������ع �أنك خفَّ �

أّيها �لغني يف حني �أن ع�س������لك كان  �أحببتك �

أّيها �لفقري مع �أنك  علقماً يف فمي، و�أحببتك �

أّيها �لكاهن �جلال�س  عرفت عوزي، �أحببتك �

يف �س������كون �أم�سه مت�س������ائاًل عن م�سري غده، 

�أجل �أحببتكم جميعكم« /�ملجنون/.

حارب جرب�ن �لف�ساد �الجتماعي و�لديني 

و�ل�سيا�سي، ووقف �سد قّوة �لظلم و�لت�سلّط، 

ثار عل������ى �ملجتمع بعاد�ت������ه �لقدمية وقيمه 

أر�د بثورته تغيري �لو�قع �لفا�س������د  �لبالي������ة، �

ر�س، يقول يف ق�سته )مرتا  وحتويله على �الأ

�لبانية( �لتي �س������حقها �لظلم ودفعها �إىل �أن 

تكون  

أة د�عرة -: »�إي يا مرتا، �أنت زهرة  - �مر�

م�س������حوقة حتت �أقد�م �حليو�ن �ملختبئ يف 

�لهياكل �لب�رضية«. ور�أى �أن �لتم�سك مبوروث 

�ملا�س������ي �لبايل م������ا هو �إال م������وت حقيقي، 

آبائه  فيقول: »ومن ال يحرم نف�سه من عطايا �

مو�ت حتى ي�سري من  و�أجد�ده، يظل عبد �الأ

مو�ت«.  �الأ

ميان  كان يدع������و �إىل �ل������روح �ملفعمة باالإ

�لعمي������ق و�ملليئ������ة بالت�س������امح، ونب������ذ �إميان 

نه كان  �لطقو�س، ورف�س ��ستغالل �لدين، الأ

ن�سانية  يعي جيد�ً دوره كمبدع، ي�سعر باآالم �الإ

خرون، وكان م�س������غوالً  قبل �أن ي�س������عر بها �الآ

بدية.   بهو�ج�سها �الأ

يقول جرب�ن: »�إن �لّدين هو كلُّ ما نعمله، 

ر به«. وما نفكِّ

- »كلُّ م������ن يعتق������د �أن �لعب������ادة ناف������ذة 

يفتحها ث������م يغلقها، فهو مل يبل������غ بعد هيكل 

أي�ساً:   نف�سه �ملفتوحة« /�لنبي/، ويقول �

-  »�إنكم ترتنون با�سم �هلل �ل�رضمدي غري 
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أنكم ال ت�س������معون �لن�سيد �لذي ترتنون به،  �

هال �أ�س������غيتم �إىل �أغاين �لع�سافري، �إىل �أنني 

غ�س������ان  ور�ق �لتي تنتزعها �لريح عن �الأ �الأ

ور�ق  حني تهب عليها، وال تن�س������و� �أن هذه �الأ

غ�سان«. ال تغني �إال عندما تفارق �الأ

- »�إنك������م ال تن�س������دون �هلل �إال عندم������ا 

ت�سيعون يف ذ�تكم �ل�سغرية، هال جهدمت يف 

�أن جتدو� �ُس������بل �لر�ساد يف ذ�تكم �لكربى« /

حديقة  �لنبي/. 

قطاعيني  ء و�الإ مر� كما ثار على �حلكام و�الأ

�لذين ال يرون �سوى م�سلحتهم، وكان قريباً 

من �لفالحني و�لب�س������طاء، د�فع عنهم، مثلما 

د�فع ع������ن كل �ملقهورين يف �لعامل، وكتب عن 

أّن  �آالمهم و�أفر�حهم وطموحاتهم، وكان يرى �

ة.  ن�سانية �خلريِّ ه للفطرة �الإ �لطمع ُم�سوِّ

يقول جرب�ن: »�بن �ل�رضف �ملوروث يبني 

ق�رضه من �أج�ساد �لفقر�ء �ل�سعفاء، و�لكاهن 

يقيم �لهيكل على قبور �ملوؤمنني �مل�ست�سلمني 

مري يقب�س على ذر�عّي �لفالح �مل�سكني،  ،�الأ

و�لكاه������ن مي������دُّ ي������ده �إىل جيب������ه« ووجد �أن 

أ�س�������س �لظلم �الجتماعي تكمن يف ��ستغالل  �

�ل�رضيعة.

لقد ��س������تطاع ج������رب�ن �س������احب �حل�ّس 

ن�س������اين �لعميق �أن ي�س������مو فوق �عتبار�ت  �الإ

أنا  أن������ت �أخي و� �جلن�������س و�لدي������ن، فيقول: »�

�أحبك... �أحبك �س������اجد�ً يف جامعك، ور�كعاً 

يف هيكلك، �أو م�س������لياً يف كني�س������تك، �أحبك 

قوياء، وفقري�ً  أم������ام �الأ أيتك �س������عيفاً � يّن ر� الأ

غنياء �لطامعني، لذلك  حمتاجاً �أمام �رضوح �الأ

بكيت من �أجلك، وم������ن ور�ء دموعي ر�أيتك 

أ  ذر�عّي �لعدل؛ وهو يبت�س������م لك، وي�س������تهز�

أنا �أحبك«.   مب�سطهديك.. �أنت �أخي و�

أثن������اء �إقامته يف �أمريكا �أ�رضَّ على هويته  �

جل  �للبناني������ة، وقام بحمل������ة جمع تربعات الأ

لبنان ع������ام /1916/ وكان �س������كرتري�ً للجنة 

/�إنق������اذ �س������ورية وجبل لبن������ان/، كان يدعو 

ال�ستقالل لبنان و�عتماد �ل�سعب على نف�سه، 

مريكيني،  تر�ك و�لفرن�سيني و�الأ بعيد�ً عن �الأ

وعالج م������ن خالل جمموعة ن�س������و�س كتبها 

أمت������ه مثل )مات  ح������د�ث �لتي مت������رُّ بها � �الأ

ر�س  �أهلي(، )يف ظالم �لليل( كان يقول: »�الأ

�س������و� �حلرية حتى ال  أنتم �لطريق، قدِّ لكم و�

ر�س«. يحكمكم طغاة �الأ

- »�أريدهم �أن يعرفو� �أن عر�س �ل�سلطان 

�جلبار مبني عل������ى رمل رطب، ملاذ� يركعون 

�أمام �سنم ملوَّث ما د�م �أمامهم ف�ساء ال حدَّ 

أي�ساً: له«. ويقول �

مة حت�سب �مل�ستبد بطاًل، وترى  - »ويٌل الأ

مة ال ترفع �سوتها �إال  �لفاحت رحيماً ، ويٌل الأ

�إذ� م�ست يف جنازة وال تفخُر �إال باخلر�ئب، 
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وال تثور �إال وعنقها بني �ل�سيف و�لنطع ، ويٌل 

مة �سائ�سها ثعلب، وفيل�سوفها م�سعوذ، وفنها  الأ

من �لرتقيع و�لتقليد« /حديقة �لنبي/. 

فكان������ت معاجلت������ه للظل������م �الجتماعي 

و�لديني و�ل�سيا�سي من �أهم �سمات �لو�قعية 

أدبه.   يف �

نالت كتاباته �ل�س������هرة �لو��سعة، و��ستاأثر 

بد�عي باأهمية كب������رية يف �ملكتبة  نتاج������ه �الإ

يدي، مثلما  دبي������ة �لعاملية، تناقلت كتبه �الأ �الأ

ل�س������ن، وتُرجم������ت �أعماله  تناقلت كلماته �الأ

نه  �إىل �لكثري من �للغ������ات �حلّية يف �لعامل، الأ

��ستطاع �أن يخلق مزجاً فريد�ً بني �لرومان�سية 

و�لو�قعية و�لثورية و�حلد�ثة. 

وال ميك������ن �إغف������ال موهب������ة ج������رب�ن يف 

�لر�سم، و�لرب�عة �لتي ��ستخدمها يف �لتقاط 

ر بها لوحاته باللون  مظاهر �جلمال �لتي حرَّ

أو�  و�ل�س������وء، حتى �إن �لكثريين من �لنّقاد ر�

�أن بر�ع������ة جرب�ن �لر�س������ام فاقت بر�عته يف 

�لكتابة.  

 جربان واللغة:

عم������ل جرب�ن عل������ى �لتجدي������د يف �للغة، 

ن �للغة �لتي تبقى  أدو�ته������ا، الأ وعلى تطوير �

على حالها بالن�س������بة له هي لغة مّيتة، و�للغة 

ألفاظها ل������كل زمان، حتى  هي �لت������ي تختار �

تتنا�س������ب وروح �لع�������رض وت�س������اير تطور�ته، 

ويعترب جرب�ن �أن �للغ������ة »مظهر من مظاهر 

مة، ف������اإذ� هجعت  �البت������كار يف جمم������وع �الأ

ق������وة �البتكار توقف������ت �للغة عن م�س������ريها، 

ويف �لوق������وف �لتقهق������ر ويف �لتوقف �ملوت 

و�الندث������ار«. يق������ول )�أدوني�س( �ل������ذي يَعترب 

�س������اً لروؤيا �حلد�ث������ة، ور�ئد�ً يف  جرب�ن موؤ�سِّ

أنه  وىل � �لتعبري عنها: »تبقى �أهمية جرب�ن �الأ

�سلك طريقاً مل تعرفها �لكتابة �لعربية.. فلم 

تعد �لكتابة �لعربية ب������دء�ً منه، تتاأمل ذ�تها 

يف �ملر�يا �للفظية، بل �أ�س������بحت تنغم�س يف 

ت  �لعذ�ب و�لبحث، و�لتطلّع، ومن هنا �متالأ

باحليوية..«. 

كما �أن جرب�ن رف�������س �ملفهوم �لتقليدي 

لل�سعر، فلي�س �ل�س������اعر من يعالج كلماته يف 

قو�لب م�س������بقة �ل�س������نع، ولي�س من ي�س������لك 

طري������ق من �س������ارو� عليه، ويل������مُّ معانيه من 

�سياء،  قارعة �لطريق، بل من يرى ما ور�ء �الأ

عماق.  ويغو�س يف �الأ

ر �للغة  كان �س������ادقاً يف �لدع������وة لتح������رُّ

�لعربية من �ل�س������و�ئب، ويف حماربة �جلمود 

�سكال �لقدمية  و�لركود و�لتقليد، وثار على �الأ

لفاظ  �س������اليب و�الأ وز�ن �ملوروث������ة يف �الأ و�الأ

و�لتعاب������ري، فهو �لقائل: »�إن �للغات تتبع مثل 

ن�سب«.  كلِّ �سيء، �سنة �لبقاء لالأ

وقد ��ستطاع �أن ي�سنع للغته - �لتي فا�ست 
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ة و�حل������الوة - جناحني حتلِّق بكتاباته  بالرقَّ

نها �نطلقت لتالم�س  بد�ع؛ الأ عالياً يف �سماء �الإ

قاع �لنف�س �لب�رضية بعذوبة و�سال�سة، وترُتجم 

ن�سانية وطموحاتها، يقول جرب�ن: معاناة �الإ

)لكم م������ن لغتك������م »�لبدي������ع« و»�لبيان« 

و»�ملنط������ق« ويل م������ن لغتي »نظ������رة يف عني 

�ملغلوب« و»دمعة يف جفن �مل�ستاق« و»�بت�سامة 

على ثغر �لزمن«،و»�إ�س������ارة يف يد �ل�س������موح 

أبو  �حلكيم« ولكم منها ما قاله »�س������يبويه« و»�

�س������ود« و»�ب������ن عقي������ل« ومن ج������اء قبلهم  �الأ

وبعده������م من �مل�س������جرين �ململنّي، ويل منها 

م لطفله������ا« و»�ملحّب لرفيقته«  ما تقوله »�الأ

و»�ملتعبد ل�سكينة ليله«(. 

أي�ساً: »لكم لغتكم عازفاً يتناولكم  ويقول �

أنغاماً تختارها �أ�سابعه  عود�ً، فيطرب عليكم �

أتناولها؛  �ملتظلف������ة، ويل م������ن لغتي قيث������ارة �

فاأ�س������تخرج منه������ا �أغني������ة حتلم به������ا روحي 

وتذيعها �أ�س������ابعي، ولكم �أن ت�س������كبو� لغتكم 

بع�ساً يف م�سامع بع�س؛ لي�رّض ويعجب بع�سكم 

أ�ستودع لغتي ع�سفات �لريح  ببع�س، ويل �أن �

أ�س������د غرية على  آذ�ن � و�أمو�ج �لبحر، فللريح �

أرباأ بها من  آذ�نكم، وللبح������ر قلب � لغتي من �

قلوبكم، ولكم �أن تلتقطو� ما يتناثر خرقاً من 

أثو�ب لغتك������م، ويل �أن �أمزق بيدي كل عتيق  �

بال، و�أطرح على جانب �لطريق كل ما يعيق 

م�سريي نحو قمة �جلبل«.

بد�ع،  لقد �أوقد جرب�ن يف �للغة جمرة �الإ

لفاظ بغاية  �س������اليب و�الأ و��س������طفى منها �الأ

أي�س������اً: »يف �للغة  ر�ية. يق������ول � �لدق������ة و�لدِّ

�لعربية ق������د خلقت لغة جدي������دة د�خل لغة 

قدمي������ة، مل �بتدع مفرد�ت جديدة، بل تعابري 

جديدة و��ستعماالت جديدة لعنا�رض �للغة«.

- »�إن �للغة كائن حي ينمو ويكرب، ثم ميوت 

ويندثر، ولي�س موت �للغة يعني �ندثارها، بل 

ألفاظ �أخرى،  ألفاظ وحتيا � يعني �أن مت������وت �

�أن متوت عب������ار�ت وتاأتي عبار�ت، وهذ� هو 

�ل�رّض �لعجيب لبقاء �للغات يف �حلياة«. 

ويذكر جرب�ن يف نهاية �ملقالة �لتي كتبها 

رد�ً على �التهام������ات �لكثرية �لتي وجهت له 

ب�سعفه بالعربية، و��ستعماله لبع�س �ملفرد�ت 

ن وقد طلع �لفجر،  �لعامية يف كتاباته: »و�الآ

بّرر لغتي؟  أ�س������كو لغتكم الأ أنني � �أحت�س������بون �

ال و�ل������ذي جعلني نار�ً ودخان������اً بني عيونكم 

أنوفك������م، �إن �حلي������اة ال ولن حت������اول تربئة  و�

نف�س������ها �أمام �ملوت، و�حلقيقة ال ولن ت�رضح 

ذ�تها لدى �لبُط������ل، و�لقّوة ال ولن تقف �أمام 

�ل�سعف، لكم لغتكم ويل لغتي«.  

دب������اء للدفاع  وقد �ن������ربى �لعديد من �الأ

������ح  دلة ما تو�سِّ عن لغة جرب�ن، �أوردو� من �الأ
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ف�س������احة �لكلمات �لتي �تهمت باأنها كلمات 

عامية، ��س������تناد�ً �إىل معظم �ملعاجم �للغوية 

�لعربي������ة قدميه������ا وحديثها وعلى �س������المة 

لغته، مما يدّح�������س �التهامات �ملوجهة للغة 

جرب�ن.

 وف�اته:

عندما ��س������تبّد ب������ه �لد�ء و�أح�������سَّ بدنو 

أنا بركان �س������غري مت  �أجل������ه، قال عنده������ا: »�

�إغالق فوهته« فكان يوم /10/ ني�س������ان عام 

يام ظلم������ة يف تاريخ  أك������رث �الأ /1931/ م������ن �

دب، فه������و �ليوم �لذي تويف فيه جرب�ن يف  �الأ

م�س������فى /فن�سنت/ يف نيويورك وهو يف قّمة 

دبي؛ وعن عمٍر يناهر /48/ عاماً،  جمده �الأ

أ�س������هر �إىل لبنان،  أربعة � ثم نُق������ل رفاته بعد �

وُدف������ن يف /م������ار �رضكي�س/ ق������رب )ب�رّضي( 

�لت������ي كانت مرتعاً ل�س������باه، ليعود �إىل حيث 

أ، ولتنتهي رحل������ة مبدع، �س������كن �لقلوب  ب������د�

مل كما يف �حلب،  وهزَّ �مل�ساعر، مبدعاً يف �الأ

جيال كاتباً،  وليخلِّد ��س������مه عل������ى دروب  �الأ

بد�ع بكل ما حتمله  يُ�رضم يف �لكلمات نار �الإ

�لكلمة من معنى. 

يقول جرب�ن خليل جرب�ن: »فقد و�س������ل 

م �لعظيمة  أُتيح ل������الأ �جل������دول �إىل �لبح������ر و�

�أن ت�س������م �بنها �إىل �س������درها مرة �أخرى«  /

�لنبي/.

ن�سان متى جل�س على عر�س �مللك  »�إن �الإ

فقد �س������ار عبد�ً، ومتى �أدرك �أعماق روحه 

فق������د طوى كتاب حياته ومتى بلغ �أوج كماله 

ق�سى نحبه، فهو كالثمرة ت�سقط �إذ� ن�سجت« 

/�ملجنون/.

- »هاهي ذي جزيرة مولدنا، لقد لفظتنا 

ر�س هنا �أغنيًة ولغز�ً: �أغنية تت�سامى �إىل  �الأ

أّي �س������يٍء  ر�س، و� �ل�س������ماء، ولغز�ً حتاربه �الأ

غنية  ر�س و�ل�س������ماء يُق������لُّ �الأ هن������اك بني �الأ

ويحّل �للغز �سوى هو�نا«. 

قنعة �لتي  - »�ملوت ال يغري �سيئاً �سوى �الأ

تغط������ي وجوهنا، و�لذي يغّن������ي �أغنية للريح 

فالك �لد�ئرة«. / أي�س������اً يغنيها لالأ �س������يظُل �

حديقة �لنبي/

¥µ

1- / جربان واللغة العربية/ - »اأحمد اخلو�ش«  

2- / البدائع والطرائف/ - الدكتور »نزار بريك هنيدي« - مقدمة الكتاب

املراجع
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�س������الح و�لتطوير �لرتبوي فكر و�هتمام رجاالت �لرتبية  �سغلت م�ساألة �الإ

و�س������ّناع �لقر�ر �ل�سيا�س������ي يف �ل�س������احتني �لدولية و�لعربية منذ عقود خلت. 

�س������كاليات �لكربى  زمات و�الإ وجاءت هذه �مل�س������األة غالباً كردة فعل ملو�جهة �الأ

نظمة �إىل �لرتبية  ن�سانية. �إذ نظرت هذه �الأ �لتي و�جهتها بع�س �ملجتمعات �الإ

ن�سان فكر�ً  �س������الح ذ�تها وتطوير نف�سها من خالل ترقية �الإ كمدخل طبيعي الإ

وقيماً و�جتاهات. و�إن م�س������األة تطوير �لنظام �لرتبوي بتحديثه وجتويده لي�س 

حتديات الرتبية

آفاق التعليم املفتوحاآفاق التعليم املفتوحآفاق التعليم املفتوح آفاق التعليم املفتوحو آفاق التعليم املفتوحاآفاق التعليم املفتوحآفاق التعليم املفتوحو آفاق التعليم املفتوحاآفاق التعليم املفتوحو

مدر�شة وباحثة يف الرتبية وعلم النف�ض )�شورية(

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمة

❁

˜

❁
ـــــــهام �شــــــــباطشـــــــهام �شــــــــباطـــــــهام �شــــــــباطشـــــــهام �شــــــــباطششـــــــهام �شــــــــباطـــــــهام �شــــــــباط ش�شش�ش��
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م�س������األة تقنية �رضف������ة بقدر ما هو م�س������األة 

ح�س������ارية �س������املة �أي �جتماعي������ة وثقافية 

و�سيا�سية.

�إذ نوؤمن باأن �لرتبية لي�س������ت �إاّل منظومة 

�سالح �ملجتمع  من بني �ملنظومات �لعديدة الإ

ت�س������مل �جلو�نب �ل�سيا�س������ية و�القت�س������ادية 

و�الجتماعية و�لثقافية.

أ�س������و�طاً كبرية  و�حلق �إن �لرتبية قطعت �

يف ن�رض �لتعليم وتعميمه بني جميع �ملو�طنني 

�سغار�ً وكبار�ً. ذكور�ً و�إناثاً. ريفيني وح�رض. 

ولعل �أكرب �لتحديات �لتي تو�جهها �لرتبية هي 

م�س������األة �جلودة يف �لتعليم من حيث �ملناهج 

�س������اليب و�لتق������ومي و�ملر�جعة  و�لطر�ئق و�الأ

�سالح و�لتطوير.  و�لتعديل بهدف �لتغيري و�الإ

ولذلك جند �أن �لرتبية �جتهت نحو ��ستخد�م 

تكنولوجي������ا �ملعلومات و�الت�س������االت و�لذي 

�زد�د يوماً بعد يوم يف جميع �لنظم �لرتبوية 

ك�ساب �لطلبة  و�لتعليمية على م�ستوى �لعامل الإ

�ملهار�ت و�ملعارف �لت������ي يحتاجون �إليها يف 

�لقرن �حلادي و�لع�رضين. 

وقد �أ�سحى �لتعليم �ملفتوح و�لتعليم عن 

بعد جزء�ً ال يتجز�أ من �الجتاه �لعام �ل�سائد 

يف �لنظم �لتعليمية �سو�ء يف �لدول �ملتقدمة 

أو �ل������دول �لنامية. مع �لرتكي������ز على �لدول  �

�لنامية. وذلك با�ستخد�م �لتقنيات �جلديدة 

نرتنت« و�لو�سائط �ملتعددة. �لقائمة على »�الإ

ولعلَّ زي������ادة �الهتم������ام بالتعلم عن بعد 

و�لتعليم �ملفتوح جاء نتيجة عاملني رئي�سني:

أولهم������ا: �حلاج������ة �ملتز�ي������دة �إىل �إعادة  �

�لتدريب و�لتطوير �مل�ستمر للمهار�ت.

وثانيهم������ا: �لتقدم �لتكنولوج������ي �لهائل 

أتاح �لفر�سة لتدري�س �ملزيد من �ملو�د  �لذي �

�لدر��سية عن بعد.

ولذلك كان على �لنظم �لتعليمية �لدمج 

بني �إيجابيات �لط������رق �لتقليدية يف �لتعليم 

وبني �إيجابيات �لتعلم عن بعد. وقد جنحت 

�جلامعات �ملفتوحة �لتي مت تاأ�سي�س������ها على 

م�ستوى �لعامل �أجمع.

والتعلي���م  بع���د  ع���ن  التعلي���م  مفه���وم 

املفتوح:

ي�سري م�سطلحي �لتعليم �ملفتوح و�لتعلم 

�س������اليب �لتي تركز على منح  عن بعد �إىل �الأ

�لد�ر�س فر�س �لو�سول �إىل خدمات �لتعليم 

و�لتدري������ب دون �الهتم������ام بالزمان و�ملكان. 

فر�د  وتق������دمي �لتعليم مبرونة و�سال�س������ة لالأ

�أو �جلماعات كل ح�س������ب ميوله وقدر�ته يف 

أو زمان. على �س������بكة من  �أي وق������ت �أو مكان �

أو و�سائل �الت�ساالت بانفتاح على  نرتنت« � »�الإ

جميع �ملناهج و�لهياكل �لتعليمية.

و�لتعليم �ملفت������وح يتيح للجميع من فئات 
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�ملجتم������ع بالتعل������م ع������ن بعد وهو 

�س������يكون عن�رض�ً مهم������اً يف نظم 

�لتعليم و�لتدريب �مل�ستقبلية.

�لو�س������وح  �س������ديد  �أمر  وهذ� 

وخا�س������ة يف �لدول �ملتطورة �لتي 

ظهر تاريخ �لتعل������م عن بعد فيها 

منذ ما يقارب �ملئة عام. و�زد�دت 

�حلاج������ة �إليه يف �ل������دول �لنامية 

حيث �زد�د عدد �ل�س������كان كثافة. 

�إذ عان������ت هذه �ل������دول من كفاية 

�س������عيفة يف نظم �لتعليم و�لتعلم 

و�لتدريب.

�ملفت������وح  �لتعلي������م  فاأ�س������بح   

بالن�س������بة لهذه �لدول �س������كل من 

أ�س������كال تو�س������يل �ملعرفة للبقاء و�ال�ستمر�ر  �

و�لتط������ور. و�أ�س������بحت جميع �ل������دول تقا�س 

درج������ة كفاءته������ا وتطوره������ا بتط������ور نظام 

تعليمها وذلك ليت������اح لها دخول عامل �لتنمية 

�ل�س������املة يف جمي������ع مناحي �حلي������اة كافة. 

ويع������د �لتعليم �ملفتوح و�لتعل������م عن بعد من 

�أ�رضع �لطرق يف جم������االت �لتعليم و�لتدريب 

أنه كلم������ا كانت �لنظم  تقدم������اً. بحيث جند �

�لتعليمي������ة متطورة جن������د �أن جميع جماالت 

�حلياة متط������ورة. �إذ ربطت �لرتبية �أهد�فها 

�لبعيدة باأهد�ف وخطط �لتنمية �ل�ساملة يف 

نف�س �لبلد حيث ح�س������دت �لطاقات �لب�رضية 

�ملوؤهل������ة علمياً وثقافياً م������ن خالل توظيفها 

يف موؤ�س�س������ات �ملجتمع ال�ستثمارها فيه. �إذن 

جند �أن �لعن�رض �لب�������رضي هو هدف �لرتبية 

�أوالً و�أخري�ً وال ميكن �لو�سول �إىل �لهدف �إال 

باالنفتاح مبرونة على و�سائل �لتعليم �ملفتوح 

و�لتعلم عن بعد )�ليون�سكو 2001( وكما جاء 

يف قر�ر�ت �ملوؤمتر �لعام »لليون�سكو« و�لهيئة 

جل  �لتنفيذية و�ال�س������رت�تيجية متو�س������طة �الأ

للفرتة م������ا ب������ني 2002- 2007م. باأن يكون 

للحكومات و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة و�لعامة يف 
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جميع بالد �لعامل دور�ً يف دعم وحتويل وتنفيذ 

خطط وموؤمتر�ت منظمة »�ليون�سكو«.

م���الت التعليم املفت���وح والتعليم عن 

بعد:

أنه من �ل�سعب توزيع  ال �س������ك باأننا جند �

�مل�س������ادر �ملتاح������ة للتنمية �ملعرفية ب�س������كل 

مت�س������او. وعل������ى �لرغ������م من �لنم������و �لكمي 

خرية ال يز�ل هناك  �مللحوظ يف �ل�سنو�ت �الأ

تفاوت كبري �س������و�ء د�خل �الأمم نف�سها �أو بني 

�الأمم وبع�سها �لبع�س.

فهناك ح������و�يل )880( ملي������ون �أمي من 

�لبالغني على م�س������توى �لعامل. وحو�يل )13( 

ملي������ون طف������ل ت������رت�وح �أعمارهم بني �س������تة 

حد ع�رض عاماً حمرومني متاماً  ع������و�م و�الأ �الأ

من �لتعليم �لعايل.

وم������ن �ملتوقع �أن ت�س������تمر ه������ذه �حلالة 

ال�س������يما يف ظل �لنمو �ل�سكاين، وعدم كفاية 

�لفر�س وتدين م�س������توى �جل������ودة �لتعليمية، 

وغياب �الرتباط �لوثيق يف �ملناهج �لتعليمية 

و�لتغري�ت �ل�رضيعة يف �لقوة �لعاملة و�لبطالة 

وغياب �مل�س������د�قية، هذ� كله فر�س �حلاجة 

�إىل تعليم م�س������تمر وفوري و�رضي������ع للتغيري. 

وترتب������ط جميع ه������ذه �مل�س������كالت بالتمويل 

ونق�س������ه وتزد�د خطورته يف �لدول �لنامية 

مر��س- و�ل�رض�عات �لع�س������كرية-  حيث )�الأ

و�لظروف �ملناخية( »�ليون�سكو 2001«.

هذ� كل������ه فر�س علين������ا كمربني �لبحث 

عن نظم تربوية جديدة باأ�سلوب جديد يتيح 

للفرد �لتعلم عن بعد دون �لتفرغ له ب�س������كل 

كامل زماناً ومكاناً. و�إعطاءه حرية �لو�سول 

�إىل �لتعل������م و�لتاأهيل بحيث ربط بني، �لتعلم 

قبال من موؤ�س�سات  و�لعمل. وهذ� ما جعل �الإ

�لدول������ة كاف������ة لالهتم������ام بهذ� �لن������وع من 

�لتعليم فدخل �لتعليم �ملفتوح �إىل �مل�س������نع. 

و�مل�ست�س������فى. و�ملزرعة، و�ل�رضكة، و�ملدر�سة، 

وتاأهيل �ملعلمني، و�لتعلي������م �ملهني، و�لتعليم 

�مل�س������تمر �لنظامي وغري �لنظامي، �لر�سمي 

وغري �لر�س������مي ويف �لبيت. ولكل موؤ�س�س������ة 

�أهد�فه������ا وخططها �لتي ت������در عليها فو�ئد 

جمة للف������رد وللمجتمع. ذك������ور و�إناث ريف 

ومدينة. �سغار وكبار..

بحيث يوفر �لتعلي������م �ملفتوح فر�س �أكرب 

ثر�ء �خلرب�ت �ل�سخ�س������ية و�إعادة �لتدريب  الإ

فعالي������ة  م�س������توى  وحت�س������ني  و�لتحدي������ث. 

�لتكالي������ف للم�س������ادر �لتعليمية ودعم جودة 

أنو�عها. ودعم  �لهياكل �لتعليمية �ملوجودة و�

�لقدر�ت �ل�سخ�س������ية وتعزيزه������ا. مع زيادة 

�إمكانية �لو�س������ول لفر�س �لتدريب و�لتعليم. 
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و�أن تكون هذه �لفو�ئد للتعليم �ملفتوح متاحة 

للجميع مادياً ومعنوياً.

كرث  أو �الأ ويف �سوء خرب�ت �لع�رضين �سنة �

�ملا�سية. كانت هناك فو�ئد �أخرى تتعلق بهذ� 

�ل�سدد وفيما يلي بع�س من هذه �لفو�ئد:

حتقيق �ملو�زنة فيم������ا يتعلق بعدم   -1

�مل�ساو�ة و�لتفاوت بني �ملجموعات �لعمرية.

�لبقع������ة �جلغر�فية  �ت�س������اع  زيادة   -2

�لتي ميكن تو�سيل تلك �خلدمات �لتعليمية 

�إليها.

�س������ن حمالت وخدم������ات تعليمية   -3

عمار �ملتقدمة. �أخرى للد�ر�سني من ذوي �الأ

توفري تدريب �رضيع وعلى درجة من   -4

�لكفاءة للمجموعات �لرئي�سية �مل�ستهدفة.

زيادة �لقدرة عل������ى طرق جماالت   -5

�مل������و�د  يف  ومتع������ددة  جدي������دة  معرفي������ة 

�لتعليمية.

تق������دمي �إمكانية �جلمع بني �لتعليم   -6

�رضية. و�لعمل و�إد�رة �حلياة �الأ

تطوير �لعديد م������ن �لكفاء�ت من   -7

خالل �لتعليم �مل�ستمر و�لتعليم �ملتو�تر.

دعم �خل������ربة �لتعليمية ذ�ت �لبعد   -8

�لدويل.

�لتعليمية  حت�سني جودة �خلدمات   -9

بالفعل.

ويرى علماء �لرتبية �أن �أهمية فكرة �لتعليم 

عن بعد هي م�ساألة �لتو��سل و�الن�سجام بني 

�ملعرفة و�لف������رد وباأي طريقة كانت. فعندما 

أريد �أن �أعرف �أي مو�س������وع يف �أي علم من  �

أو �أرغب يف  أتو��س������ل مع������ه � �ملهم ج������د�ً �أن �

معرفته عن طري������ق �لعمل �لنظري و�لعملي 

�سل �إليه بهدف �لتطور و�لتحديث. الأ

وهن������اك مث������اًل حياً عن جت������ارب عملية 

أر�������س �لو�قع وذلك بع������د ربط �لدعم  على �

�مل������ادي و�ملعن������وي وباهتم������ام م������ن منظمة 

�ليون�س������كو بهدف �الهتمام بالتعليم عن بعد 

غري �لر�س������مي وخا�س������ة يف �لقطاعات غري 

�لر�س������مية مثاًل كدعم �لرعاية �ل�س������حية يف 

أة �لريفية يف منغوليا.  �ل�س������ود�ن. وتنمية �ملر�

ذ�عية  حيث ��ستخدمت و�س������ائل �الت�سال �الإ

و�لتلفزيونية لتثقيفهم �سحياً. وهناك درو�س 

ن������اث. طبعاً نحن  عرب �ملر��س������لة للذكور و�الإ

�أعطينا فكرة �س������غرية ع������ن هاتني �لدولتني 

ولكن هناك در��س������ات كبرية ج������د�ً ويف دول 

متقدمة ج������د�ً للتعليم �ملفتوح وذلك مثاًل يف 

�أمريكا �ل�سمالية. و�ليابان. وجنوب �ملحيط 

�لهادي. و�أوروبة. وماليزيا..�إلخ.

وكل ه������ذه �لتجارب متت������از باملرونة يف 

�الت�س������ال و�النفتاح على جمي������ع دول �لعامل 

بجميع موؤ�س�ساتها وقطاعاتها بهدف �لتطور 

و�لتحديث و�لتغيري.
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أنه  ومن �جلدير بالذكر يف هذ� �ل�سدد �

ال بد من ت�سميم �لرب�مج �ملوجهة للمتعلمني 

ميني ب�سكل خا�س �أن  �جلدد ب�سكل عام ولالأ

تت�س������من طرق خا�سة ال�س������تفادة �لد�ر�سني 

من هذه �لرب�مج عن طريق �الهتمام بكو�در 

ماأهل������ة م������ن �مل�س������اعدين لتحقي������ق �أهد�ف 

تعليمية بعينها عالوة على رغبتهم يف �لتقدم 

ب�س������كل �رضيع وخا�س������ة ما يتعل������ق بالتثقيف 

�رضي  �الجتماعي و�ملجتمعي و�ل�س������حي و�الأ

و�القت�س������ادي و�لزر�عي وع������الوة على ذلك 

أه������د�ف تتعلق  ميك������ن للم�رضوع������ات دع������م �

بتحقيق �مل�س������او�ة وذلك عل������ى �لرغم من �أن 

�ل�سيا�س������ات مل حتدد ذلك بعد. حيث تطالب 

�لد�ر�سني بدفع ر�سوم مقابل �حل�سول على 

�خلدمات و�ملو�د.

دلة ما يوؤكد �إمكانية  ولكن هن������اك من �الأ

تقدمي تلك �مل�رضوع������ات بتكاليف زهيدة مع 

�س������مان فعالياتها وال �س������يما حينم������ا يوؤدي 

ذلك �إىل حتقيق �لتكام������ل بني هذه �لرب�مج 

و�الحتياجات �لتنموية للمجتمع بنجاح.

دور التعلي���م املفت���وح والتعليم عن بعد 

املج���ال  يف  التجدي���د  �شيا�ش���ة  تطبي���ق  يف 

الرتبوي:

نحن نعرف باأن عنا�رض �لعملية �لرتبوية 

ترت�ب������ط فيم������ا بينها بعالقة جدلي������ة »تاأثري 

أث������ر« وكل عن�������رض يتاأثر ويوؤث������ر بوظائف  وتا

�ملجتمع كافة.

ك������رب للعملية �لرتبوية برمتها  و�لهدف �الأ

ه������ي كيفية تعلم �لطلبة. وباأف�س������ل و�س������يلة 

وكيفية تنظيم �مل�سادر �لتعليمية ب�سكل �أكرث 

كف������اءة حتى يتم تو�س������يل �لتعلي������م �ملطلوب 

ولذل������ك �رتب������ط �لتعليم عن بع������د و�لتعليم 

�ملفت������وح ب�س������كل كب������ري بالتجدي������د �حلادث 

وحتديد  و�الت�ساالت  �ملعلومات  بتكنولوجيا 

�حتياجات و�أفكار جديدة لكيفية �لو�س������ول 

للمعلومات وتطبيقها يف �ملجتمع �ملعلوماتي، 

وبه������ذ� �أوجدنا باأنه �لتعليم عن بعد و�لتعليم 

أ�س������لوب يف  �ملفتوح ل������ه �لقدرة على تطوير �

أك������رث تركيز�ً عل������ى �لطالب وموجه  �لتعليم �

ب�س������ورة �أكرب خلدمة �لفرد وه������ذه ما توؤكد 

عليه جمي������ع �ملوؤمتر�ت �لرتبوية باأن �لعن�رض 

�لهام يف �لعملية �لرتبوي������ة هو �لفرد وتدور 

يف فلكه بقية �لعنا�رض خلدمته ب�سكل يجعل 

زيادة �الت�س������ال بني �ملوؤ�س�سات �لتعليمية من 

جهة وبني �لهيئات �لتجارية و�ل�سناعية من 

جهة �أخرى.

ولتحقي������ق مزيد من �لكف������اءة يف �لتعليم 

ع������ن بعد �أ�س������بح دور �ملعلم �أكرث تخ�س�س������اً 

أك������رب كي  با�س������تخد�م �لتكنولوجي������ا ب�س������كل �

ن�س������طة �لرتبوية. لذلك  حت������ل حمل بع�س �الأ
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كان������ت �لتكنولوجي������ا له������ا دور�ً �أكرب من دور 

�ملعلم بفعالية وتاأثري وهذ� يوؤدي �إىل خف�س 

�لتكاليف وزيادة فر�س �لو�س������ول للخدمات 

�لتعليمية بالوقت نف�سه.

ولزيادة م�ستوى هذه �لكفاءة طر�أت على 

نظمة �لرتبوية �إ�س������الحات وتطوير�ت يف  �الأ

�سيا�س������اتها و�أهد�فها و�أدخل������ت �لتكنولوجيا 

�سا�س������ية  أ�س������ا�س عملي������ات �لتقييم �الأ � على 

�ملتعلقة بال�سيا�س������ة �ملتبعة مع �لبنية �لتحتية 

للخدمات و�الت�ساالت عن بعد يف حد ذ�تها. 

أنها وفرت �لعن�رض �القت�س������ادي ور�أ�س  كما �

�ملال لتطوير وت�سميم �ملو�د �لتعليمية.

مب���ادرات اليون�شك���و يف م���ال التعلي���م 

املفتوح والتعليم عن بعد:

ته������دف مبادر�ت �ليون�س������كو �إىل �لتعليم 

مدى �حلياة ولذلك �هتمت بالتعليم �ملفتوح 

وخا�س������ة ل������دى �ل������دول �لنامي������ة �لتي متر 

مب�س������كالت و�رض�عات حتتاج �إىل حل �رضيع 

و��ستثنائي.

ولذلك نرى �أن هذه �لدول و�س������عت �أمام 

حتديات كبرية لتو�كب �سوق �ملعرفة و�لعمل 

وهذه �لتحديات جتلت يف �الهتمام مب�ستوى 

د�ء �لتعليمي. �الأ

فم������ن �أوىل هذه �خلي������ار�ت و�لتحديات 

بنف�س �لوقت �الهتمام بالتعليم مدى �حلياة 

يف �ملعرفة و�لتعلي������م، و�لعمل يف �لتعليم من 

�أج������ل �إثبات �لذ�ت و�لتعليم من �أجل ك�س������ب 

�لعي�������س. وبهذ� �س������وف يكون له������ا �حلق يف 

�لتمتع باحلق������وق و�المتي������از�ت يف �ملجتمع 

�ملعريف.

ألق������ى ميثاق �لتعلي������م مدى �حلياة  وقد �

ملانية عام 1999«  �ل�سادر عن مدينة »كلن �الأ

�ل�س������وء على �لتحدي �لذي تو�جهه كل دولة 

يف �س������بيل �أن ت�س������بح جمتمع������اً معرفي������اً �أن 

تو�كب كل �لتطور�ت يف و�سائل �الت�سال عرب 

قمار �ل�س������ناعية وعمليات �الت�سال عرب  �الأ

لياف �ل�سوئية ذ�ت �ل�سعة �لكبرية و�سبكة  �الأ

نرتنت لت�ساهم يف زيادة فعالية �لتعلم عن  �الإ

بع������د كاأد�ة للتعليم �مل�س������تمر و�لفهم �لدويل 

»�جتماع وزر�ء �لتعليم2000«.

أنه من  لذلك وجدت منظمة �ليون�س������كو �

ع�ساء على �الهتمام  �ملفيد ت�سجيع �لدول �الأ

بالتعليم عن بعد لزيادة فر�س �لو�سول على 

أ�س������كاله و�س������وره  �لتعليم وتطويره يف جميع �

ونطه وم�س������توياته وتوفري نظم بديلة لن�رض 

�لتعليم با�ستخد�م �لتقنيات �حلديثة ملو�جهة 

وحماربة �حلرمان من حقوق �ال�س������تفادة من 

�لتو��س������ل �ملعريف �ملجتمع������ي يف دول �لعامل 

»�ليون�سكو 2001«.

وكمحاولة لدعم تلك �ملبادر�ت مت �إن�ساء 
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معهد تكنولوجيا �ملعلومات يف �لتعليم �لتابع 

لهيئة �ليون�سكو يف مو�سكو عام 1997م.

وه������دف خدمات ه������ذ� �ملعه������د توجيه 

�لن�س������ائح فيم������ا يتعلق بال�سيا�س������ات �ملتبعة 

و�إعد�د �أبحاث لتطبيق تكنولوجيا �ملعلومات 

و�الت�س������االت يف �لتعلي������م وتدريب �ملوظفني 

�لعامل������ني يف �لتعلي������م و�ملتابع������ة �مل�س������تمرة 

ال�س������تخد�مات �لتكنولوجيا ومتابعة تطورها 

با�ستمر�ر.

وال �س������ك �أن منظمة �ليون�سكو قد لعبت 

دور�ً ريادي������اً متميز�ً يف دعم �لتعاون �لدويل 

ويتاألف هذ� �لدور من عن�رضين رئي�س������يني: 

�لتع������اون �لفك������ري و�لدعم �لفن������ي. وقد متَّ 

قليم������ي و�لدويل  �لتاأكي������د على �لتع������اون �الإ

لتطوير نظام �لتعليم �ملفتوح ومن �ملمار�سات 

�لفعلية �لتي تاأتي �س������من ه������ذ� �لدور ن�رض 

مكانات  �لوعي وتوطي������د �لثقة وتطوي������ر �الإ

وتوفري �خل������رب�ت وحتديد مو�ط������ن �لنجاح 

أ�سباب �لف�س������ل و�إتاحة �لفر�س مل�ستخدمي  و�

هذ� �لنظام لالت�س������ال عرب �ل�سبكات وتبادل 

خمتل������ف �لتقني������ات وتطبيقه������ا يف بيئ������ات 

و�س������ياقات خمتلفة. هذ� ف�ساًل عن �لتطوير 

�مل�س������رتك لرب�مج نظم �لتعلي������م، وكذ� �ملو�د 

�س������و�ء �مل�س������تخدمة على م�ستوى  �لتعليمية 

أو �مل�رضوعات �مل�س������رتكة بني �لدول،  �لدولة �

كما تهتم �ليون�س������كو يف �س������بيل حتقيق ذلك 

باإج������ر�ء نوع م������ن �لتقيي������م �لتكنولوجي من 

خ������الل مر�جعة �لتكالي������ف �لفعلية وفح�س 

تاأثري نظم �لتو�س������يل �لبديل������ة ودعم تطوير 

�ل�سيا�س������ات على م�ستوى �لنظام و�لتخطيط 

لتطبيق هذه �لتكنولوجيا �جلديدة يف جمال 

�لتعليم. 

ويت������م �لتع������اون م������ن خ������الل �ملنظمات 

مم �ملتحدة  �حلكومي������ة، كالهيئات �لتابعة لالأ

وهيئ������ة �لكومنولت للتعلي������م و�لبنك �لدويل 

وروب������ي ومنظمة �لتنمية  وجلن������ة �الحتاد �الأ

�لتنمي������ة  وبن������وك  �القت�س������ادي  و�لتع������اون 

قليمية. و�������رضكات �لقطاع �لعام و�خلا�س  �الإ

و�ملنظمات غري �حلكومية ال�س������يما �ملجل�س 

�ل������دويل للتعلي������م �ملفتوح و�لتعلي������م عن بعد 

و�لذي يعترب �أهاًل للعمل يف هذ� �ملجال.

فر�د يقت�رض  �أخ������ري�ً نقول مل يعد تعليم �الأ

على ه������وؤالء �لذين يتجمعون يف مكان و�حد 

ويف زمان و�حد. �إذ ي�س������تطيع �جلميع �لتعلم 

و�لو�سول �إىل �مل�سادر �لتعليمية من �أي مكان 

ومن �أي دولة ومن �أي والية يف �لعامل. ويف �أي 

وقت وباأي كيفية.

باإيجاز �س������ديد فقد ز�ل������ت كل �حلدود 

و�لعو�ئق و�أ�سبح �لعامل قرية �سغرية مفتوحة 

على بع�سها.
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ن�س������اأت بيني وبني �ل�س������يدة �ملمثلة �لكبرية منى و��س������ف �س������د�قة جميلة 

أيتها ت�سري  �متدت �أكرث من ن�سف قرن، بدت فيها طموحاً جمتهدة، ومنذ �أن ر�

أ�س������ها كتاب، تدريباً لها على  يف رده������ة جريدة »�لوحدة« عام 1959، وعلى ر�

أزياء، وحتى ربيع عام 2007 مرت مبر�حل، وتطورت،  �لقيام مبهمة عار�سة �

و�س������ارت �أكرث �لفنانات �سهرة يف �لعامل �لعربي، لكنها ظلت كما هي متو��سعة 

باحث �شوري 

�منى و�منى و��صف: �أنا �أمثــــــل 

- يعني - �أنا �أحيا!

❁

˜

❁❁

��إعدعد��د: عادل �د: عادل �أبو �شنببو �شنب
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حمب������ة للنا�������س، غيورة عل������ى كار �لفن �لذي 

أنا �أحيا.  أنا �أمثل، يعني، � قالت يل فيه: �

احل���وار  ه���ذا  يف  من���ى:  عل���ى  اأ�ش���واء 

اجلديد.

الن�شاأة .. 

�شاألتها عن: 

- املولد والن�شاأة والدرا�شة.

م  • ولدت يف مدينة دم�سق عام 1942، الأ

م�س������يحية من قرية حب نرة وتقع يف و�دي 

�لن�سارة، و�أب تعود جذوره �إىل �أكر�د �ملو�سل 

أم������ه فهو من  أبيه و�أكر�د دم�س������ق من � م������ن �

�س������اللة عائلة جلمري�ن و�سمدين �آغا. ولدت 

وترعرعت يف �س������ارع �لعاب������د )حارة �رضف( 

ن(  �لتي تطل على �لربملان )جمل�س �ل�سعب �الآ

وبقيت فيه حتى �س������ن �ل�سابعة، وعندما وقع 

أبي �نتقلنا �إىل �ل�س������عالن  �لطالق بني �أمي و�

�سكال على �ملدينة  �لذي يطل ب�س������كل من �الأ

�لت������ي بغ������رب جمل�س �ل�س������عب م������ن �لناحية 

�لثاني������ة، وبقيت يف هذ� �حلي حتى تزوجت 

�س������تاذ �ملرحوم حممد �س������اهني عام  م������ن �الأ

1963. وبهذ� �أكون قد ق�س������يت كل طفولتي 

أي�ساً �أهم ما مر بي يف  ومر�هقتي و�سبابي و�

حياتي �أي عملي يف م�رضح �حلمر�ء وم�رضح 

�لقباين ومديرية �مل�س������ارح و�ملو�سيقى وكلها 

أنن������ي تقريباً  تق������ع يف هذ� �ملحي������ط مبعنى �

يام و�ل�س������نني كنت �أم�س������ي على  معظ������م �الأ

أ�س������ري عليها  أنا � ر�س������فة �لتي كنت �أحلم و� �الأ

أنني �س������اأكون يوماً ما �سيئاً مهماً ورمبا هذ�  �

نني مل  أي�س������اً يف خلق �سخ�سيتي الأ �ساعدين �

أنا. كل ما هو حويل يذكرين  أن�س يوماً م������ن � �

بطفولتي ومر�هقتي و�س������بابي وكهولتي، بعد 

�ل�س������ابعة تربيت يف كنف و�لدتي وعمي زوج 

�أمي. در�س������ت �البتد�ئية يف مدر�سة �لفيحاء 

عد�دية يف �لتجهيز �لر�بعة حتى و�سلت  و�الإ

�إىل �لكفاءة �لتي ر�س������بت فيها مرتني بكفاءة 

�س������ف  ويف م������ادة �لريا�س������يات بالتحديد لالأ

�ل�سديد. 

النعطافة الكربى

- م���ا هي النعطافة الك���ربى يف حياتك 

الفنية؟ 

• �إذ� قلت لك �إن ه������ذه �النعطافة كانت 

بفيلم �لر�سالة �أكون قد ظلمت �أجمل �سنو�ت 

�لعمر. �مل�رضح �لع�سكري، ندوة �لفكر و�لفن، 

م�������رضح �لفن������ون �لدر�مي������ة �لتابع������ة لوز�رة 
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ع������الم، �مل�رضح �لقومي �ل������ذي �أديت فيهم  �الإ

وتعلمت منهم كل �س������يء بدء�ً بالنطق �ل�سليم 

للغة �لعربية �لف�سحى و�نتهاء باكت�سايف كنوز 

دب �لعاملي و�لعربي و�كت�سايف �أي�ساً روعة  �الأ

�لنقا�س و�لغو�س يف تفا�س������يل �ل�سخ�سيات 

ألعبها ورغم ذلك �س������اأعرتف باأن  �لت������ي كنت �

أربعة ع�رض عاماً  فيلم �لر�سالة �لذي جاء بعد �

م������ن عملي يف �مل�رضح و�لتلفزيون و�ل�س������ينما 

أك�س������بني �س������هرة كان جو�ز  ذ�ع������ة �لذي � و�الإ

أتاح  مروري و�س������هرتي يف �لعامل �لعربي فقد �

عم������ال �لتلفزيونية �لتي  يل �أن �أقدم �أهم �الأ

ردن ودبي ب�س������كل خا�س  أنتجها تلفزيون �الأ �

وم������ن ثم �رضكة �ل�������رضق �للبنانية ومن بعدها 

أبو ظبي و�ليمن.  قطر و�

كان������ت قد قدمت �إىل بيتي، و��س������تقبلتها 

جوبة عن  زوجتي �لت������ي تلقت �إمالءه������ا لالأ

�سئلة �لتي وجهت لها قبل حو�يل �سهر.  �الأ

وكان �ل�سوؤ�ل �لتايل، هو �ل�سوؤ�ل �لثاين: 

دور هند يف �لر�سالة 

- م���اذا كان �شع���ورك عندم���ا مثل���ت دور 

هن���د يف فيل���م الر�شالة من اإخ���راج املرحوم 

م�شطفى العقاد؟ 

• ال �س������ك �أن فيلم �لر�س������الة كان معهد�ً 

�آخر يل بعد �مل�������رضح تعلمت منه �لتعامل مع 

�لتقنيات �ملتطورة و�لوقوف ملدة �س������نة كاملة 

تعلم  مع رموز �لفن يف �لع������امل وكان معهد�ً الأ

منه �لتو��سع ور�أيت كيف يكون �لكبار وكنت 

أيتهم �زد�دو� عطاء و�زد�دو� تو��سعاً،  كلما ر�

أنا �أمثل دور هند باأنني هي وعندما  �سعرت و�

�س������اهدت �يرين بابا�س �لتي لعبت دور هند 

نكليزية. وق������د كنت معجبة  يف �لن�س������خة �الإ

به������ا جد�ً مل�س������ريتها �لفني������ة و�حلياتية فقد 

كانت منا�س������لة ومعروفة مبوقفها جتاه حكم 

ول مرة  أيتها الأ �لع�س������كر يف �ليونان، عندما ر�

�أ�س������ابني �لذعر )طبعاً مل ي�س������عر بهذ� �أحد 

غريي( وقلت يف نف�س������ي �إن مل �أجنح �ساأتعلم 

حد، فقد  أبح بهذ� �لقول الأ أي�س������اً مل � ومل ال؟ و�

�رت�سمت على وجهي مالمح �لق�سوة وعزمت 

ومثلت وجنحت. �ل�س������يء �مللفت �أن �لعاملني 

و�سكار�ت  يف �لفيلم كلهم تقريباً من حملة �الأ

ومن �أول م�سهد �سعرت باأنهم �حرتمو� �أد�ئي 

وعندما قال ه������اري كريغ )كاتب �س������يناريو 

�لفيل������م( هذه هند ف�س������حك �لعقاد وبكيت 

أنا.  �
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اأهم اأدواري 

دوار ال�شينمائية  - ه���ل تعرفني عدد الأ

قم���ت  الت���ي  وامل�رسحي���ة  والتلفزيوني���ة 

به���ا؟ وم���ا ه���ي اأهمه���ا يف ال�شينم���ا وامل����رسح 

والتلفزيون؟ 

• �ل�س������ينمائية ثالثني فيلم������اً، �مل�رضحية 

عمال  أي�س������اً ثالث������ني، ولك������ن بالن�س������بة لالأ �

�لتلفزيوني������ة ب�رض�ح������ة فهي كث������رية رمبا ال 

أ�س������تطيع ح�رضها. بالن�س������بة لل�سينما طبعاً  �

ربعة �ملاأخوذة من �أعمال  فالم �الأ �لر�سالة و�الأ

�لكاتب �لكبري حن������ا مينة  )�ليازريل( �إخر�ج 

قي�������س �لزبيدي، )بقايا �س������ور( �إخر�ج نبيل 

�ملالح، )�ل�سم�س يف يوم غائم( �إخر�ج حممد 

�س������اهني، )مائة وج������ه ليوم و�ح������د( �إخر�ج 

كري�س������تيان غازي، )�الجتاه �ملعاك�س( �إخر�ج 

مرو�ن حد�د. 

عمال �مل�رضحية: )تاجر �لبندقية(  �أهم �الأ

�إخر�ج �لدكت������ور رفيق �ل�س������بان وقد لعبت 

دور �لدوقة يور�س������يا، )�خلجول يف �لق�رض( 

�إخر�ج �لدكتور رفيق �ل�سبان يف دور �لدوقة 

�س������ري�فني، )موتى ب������ال قبور( �إخ������ر�ج علي 

عقل������ة عر�س������ان، دور لو�س������ي، )دون جو�ن( 

أ�س������عد ف�س������ة لعبت دور دونا �لفري�،  �إخر�ج �

)�لزير �س������امل( �إخر�ج �لدكتور رفيق �ل�سبان 

بدور �مللكة �جلليلة، )�ملدن�س������ة( �إخر�ج علي 

م، )�ملاأ�ساة �ملتفائلة(  عقلة عر�س������ان، دور �الأ

�إخر�ج علي عقلة عر�س������ان، دور �ملفو�س������ة، 

)حكاية حب( للدكتور رفيق �ل�س������بان لعبت 

م������رية مهمنة، )�أديب �ملل������ك( �إخر�ج علي  �الأ

عقلة عر�س������ان لعبت دور �مللكة جو كا�س������ت، 

)�ملفت�س �لعام( �إخر�ج �لدكتور �رضيف �ساكر 

لعبت زوجة رئي�س �لبلدية، )�ل�س������عد( �إخر�ج 

أ�سعد ف�س������ة لعبت فيها دور �لزوجة، )حرم  �

أ�سعد ف�سة وقد لعبت  معايل �لوزير( �إخر�ج �



3�0

منى وا�شف: اأنا اأمثل –يعني- اأنا اأحيا!

�لعــــــدد 536 �أيــــــــار  2008

دور �لزوجة جيفكا. 

أ�س������عد �ل������ور�ق( �إخر�ج  ويف �لتلفزيون: )�

ع������الء �لدين كوك�������س، دور من������رية، )زيناتي 

مرية �سعدى، �إخر�ج هاين  خليفة( يف دور �الأ

�لروم������اين، )دليلة و�لزيبق( �إخر�ج �س������كيب 

غنام دور دليلة، )�خلن�س������اء( �إخر�ج �س������الح 

أب������و هن������ود، )�س������اري( �إخر�ج ع������الء �لدين  �

م، )ع�س������ي �لدم������ع( �إخر�ج  كوك�������س دور �الأ

حامت علي، )�س������عاليك ولكن �سعر�ء( �إخر�ج 

أم �ل�س������نفرى  حمم������د �لهن������دي دور عني������زة �

خرية(  و�أخت تاأبط �رض�ً، )حكاية �س������هرز�د �الأ

أم �سهريار،  �إخر�ج �سوقي �ملاجري دور �مللكة �

)�لطريق �إىل كاب������ول( �إخر�ج حممد عزيزية 

م، )زمن �حلب( �إخر�ج �أنطو�ن رميي  دور �الأ

دور �ملمثل������ة من������ى، )�أرحل وحي������د�ً( �إخر�ج 

�نطو�ن رميي دور �لزوجة، )عقبة بن نافع( 

�إخر�ج ممدوح مر�د دور �لكاهنة، )جو�هر( 

أنزور �ل�سيخة �أم حمد، )ليايل  �إخر�ج جندة �

أم �ملخرز،  �ل�ساحلية( �إخر�ج ب�سام �ملال دور �

)�خل�س������خا�س( لب�س������ام �مل������ال دور �لزوجة، 

)�س������بكة �لعنكبوت( �إخر�ج ماأمون �لبني دور 

م، )ف�سحة �س������ماوية( �إخر�ج �سيف �لدين  �الأ

�س������بيعي دور �أم فو�ز، )�لذئاب( �إخر�ج عالء 

�لدين كوك�������س دور �مللكة، )هج������رة �لقلوب 

�إىل �لقل������وب( �إخر�ج هيثم حقي دور هاللة، 

)بكرى �أحلى( �إخر�ج حممد �سيخ جنيب دور 

م.  �الأ

 الذاكرة ..

ال �سك �أن ذ�كرة �ل�سيدة منى قد خانتها، 

فكما خانته������ا يف معرفة خمرج )�رض �لنو�ر(، 

ن�س������يت متاماً ��سرت�كها يف م�سل�سل تلفزيوين 

عمال  كنت كتبته و�فتتح به تلفزيون �ليمن �الأ

�لدر�مية، هو )و�س������اح �ليمن( �لذي �أخرجه 

أم �لبنني  عالء �لدين كوك�س، ومثلت فيه دور �

زوج �خلليف������ة عبد �مللك بن م������رو�ن، ولكن 

ماذ� تتذكر وحياتها معجونة عجناً بالن�سو�س 

ذ�عة  �مل�رضحي������ة و�لتلفزيونية، وم������ن قبل �الإ

�لتي قامت ببطولتها. 

و�ساألتها: 

عمل تتمنى لعب دور فيه 

اأن  تتمن���ني  ال���ذي  العم���ل  ه���و  م���ا   -

تلعبيه؟ 

أمث������ل دور مارثا يف م�رضحية  • �أحب �أن �

ألولبي  من يخاف فرجينا ولوف للكاتب �إدو�ر �
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نني عندما لعبت هذ� �لدور يف �لتلفزيون  الأ

كنت �س������غرية جد�ً، وجتربتي كانت �سحلة، 

ألعبه باإتقان  أ�س������تطيع �أن � أنني � ن �أعتق������د � �الآ

نه يحتاج �إىل ممثلة من طر�ز خمتلف  �أكرث الأ

فيه �لكث������ري من �جلنون، كثري من �لق�س������وة، 

أة �لعاقر.  أمل �ملر� وكثري من �حلنان فهو �

اأي مرج، اأي ممثل..؟

- م���ن هو املخ���رج الذي ارحت���ت له ومن 

هو املمثل الذي �شعرت اأنه كفوؤ لك؟ 

أنا عملت م������ع خمرجني كرث يف �مل�رضح  � •

و�ل�س������ينما و�لتلفزيون، لذلك من �ل�س������عب 

�أن �أح������دد، ولكن هناك خمرج������ني �رتبطت 

جناحات������ي بهم ب������كل �ملقايي�������س: �مل�رضحية 

)رفي������ق �ل�س������بان( )عل������ي عقلة عر�س������ان( 

أ�سعد ف�س������ة(، يف �لتلفزيون طبعاً )عالء  و)�

أ�ستطيع  �لدين كوك�س( يف �لبد�ية، ولكنني ال �

أبو هنود( و)�أنطو�ن رميي(  أن�سى )�سالح � �أن �

و)هيثم حقي( و)ب�سام �ملال( و�أي�ساً جتربتي 

م������ع )ح������امت عل������ي( و)حممد �س������يخ جنيب( 

و)�سيف �ل�سبيعي( و)مثنى �سبح(. 

�أما بالن�س������بة للممثل �لذي �س������عرت باأنه 

أتكلم فيها  كفوؤ يل فهذه م�س������األة ال �أحب �أن �

فكل من وقفت �أمامهم ر�ئع. 

- ما راأيك باحلركة الدرامية يف �شورية 

وماذا ينق�شها؟ 

• �حلركة �لدر�مية يف �س������ورية �أ�سبحت 

متمي������زة ج������د�ً يف �لوطن �لعربي وخا�س������ة 

�لدر�ما �لتلفزيونية فوجود �ملعهد و�ل�رضكات 

�خلا�سة جعل منها بحر�ً من �لعطاء فلماذ� 

يجب �أن يكون هناك د�ئماً �س������يء ينق�سها. 

عندم������ا يكون هناك جناح معرتف فيه. رمبا 

أنه������ا تقدمت �أكرث مم������ا كنا نحن  ينق�س������ها �

نحلم نح������ن كجيل. لقد كنا نري������د �أن نكون 

�س������يئاً متميز�ً ومتمرد�ً يف �لوقت نف�س������ه. مل 

أننا �سن�س������كل يوماً ذعر�ً  أبد�ً � نكن نت�س������ور �

خرين ومثار �إعج������اب و�حرت�م و�عرت�ف  لالآ

بهذ� �ل�سكل. 

 املرحوم حممد �شاهني 

- ه���ل اأثر في���ك زوجك الفن���ان املرحوم 

حممد �شاهني اأم اأنت التي اأثرت فيه؟ 

• حممد �س������اهني هذ� �ل�سابط �ل�سوري 

�جلميل �ل�سوت �لقوي ذو �لنرب�ت �لو��سحة 

و�حلازم������ة، علمن������ي �الن�س������باط فقد كان 

مدي������ري يف �مل�رضح �لع�س������كري وه������و برتبة 
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مالزم �أول ويف نف�������س �لوقت هو خمرج �أول 

م�رضحية يل وكان������ت )�لعطر �الأخ�رض( وبها 

�فتت������ح �مل�رضح �لع�س������كري �فتتاحاً ر�س������مياً. 

عندم������ا قال يل �قر�أي ه������ذه �جلملة وكانت 

أتها و�ساألته ب�سذ�جة ماذ� �أفعل  بالعامية. قر�

بيدي ف�س������حك ونظر �إيّل طوياًل، لقد ر�آين 

حممد �س������اهني قبل �أن ي������ر�ين �أحد �آخر يف 

�لو�س������ط �لفني، فتاة طويل������ة نحيلة خجولة 

ه�س������ة، تلفظ �لطاء � تاء ت�سبهاً بطبقة حتلم 

�أن ت�س������ل �إليها فاحتو�ين، ور�أيت يف عينيه 

نظ������رة حنان �رضع������ان ما حتول������ت على مر 

�ل�سنني �إىل ده�س������ة، كنت كلما قدمت عماًل 

وجنحت فيه، وكلما قر�أت كتاباً ناق�ست فيه، 

وكلما �عرتف بي خمرج �آخر عملت معه من 

جديد �أرى �لده�س������ة يف عينيه. مل يعرتف بي 

زوج������ي كطاقة خالقة �إال بعد �أن �عرتف بي 

كل �لعاملني يف �لو�سط �لفني، ومل يكن يت�سور 

أنا حري�سة د�ئماً  أنني �ساأ�سبح هكذ�، وكنت � �

نها  عل������ى �أن �أرى هذه �لده�س������ة يف عينيه الأ

ن يرمقني  أنه حتى �الآ مقيا�س جناحي و�أظن �

أنني �ساأكون  أبد�ً � بهذه �لنظرة، مل يكن يت�سور �

أيام������ه، كان ينظر  معه كم������ا كنت يف �أو�خر �

�إيل تل������ك �لنظرة وكاأنه مل يكن يت�س������ور قط 

كون  أنني �س������اأكون بجانبه �أترك كل �س������يء الأ �

ن عندما �أذهب لزيارة قربه �أحمل  مع������ه. و�الآ

آلة �لت�س������جيل و�سورة مرمي من )�لقر�آن  معي �

�س������معه �إياها فه������و يحبها كثري�ً  �لك������رمي( الأ

أنني �أرى نف�س �لنظرة ونف�س  و�أعتقد جازمة �

أنا �أحب �أن �أثري ده�سته  �لده�سة. وب�رض�حة �

حت������ى لو هناك فهي نرب��س������ي باأنني ما زلت 

�أمثل �أي �أحيا. 

اأمام اأنطوين كوين 

اأم���ام  ����رست جنم���ة عاملي���ة ووقف���ت   -

انطوين كوين فماذا اأعطاك هذا الوقوف، 

وهل اأك�شبك ثقة بنف�شك وثقة باأن الفنان 

ال�ش���وري، اأو الفنان���ة ال�شوري���ة، ل يقل عن 

ف���ذاذ م���ن الفنان���ني اإذا توفر له���م املناخ  الأ

اجليد؟ 

أم������ام �أنطوين كوين ممثلة،  أن������ا مل �أقف � � •

لقد وقفت �أمام عبد �هلل غيث يف �لن�س������خة 

�لعربية، �ل�سيدة �إيرين بابا�س هي �لتي وقفت 

�أمامه، ولكنني ع�س������ت مع ه������ذ� �لفنان ملدة 

�س������نة كاملة، �أحببته كاإن�سان كما كنت �أحبه 

كفن������ان ورمبا �أكرث فهناك بع�س �لفنانني �إذ� 
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�ساهدتهم تكرههم. كوين مل يكن كذلك، فهو 

متو��سع، لبق، دبلوما�سي، ال يرثثر، كان ينحت 

وير�س������م، وكثري�ً ما كنت �أالحقه بنظر�تي �إن 

أو كان يتكلم، لق������د �أحببته جد�ً  كان ميث������ل �

أنه بادلني هذ� �ل�س������عور فقد تكلم  و�أعتق������د �

ملانية كالماً  عني يف �س������حيفة دير �سبيغل �الأ

جمي������اًل مازلت �أحتفظ به، �لفنان �ل�س������وري 

فنان معطاء، �إذ� توفر له �ملناخ �جليد حلق، 

ن هو �أكرب برهان.  وما يح�سل �الآ

تو�شيح ..

أنني ق�س������دت بهذ� �ل�س������وؤ�ل ال  �لو�ق������ع �

�لتمثي������ل مع �نطوين كوين، ب������ل وقوفها ملدة 

�سنة كاملة �أمام ممثل كبري وهو يوؤدي دوره. 

لن �أكتب مذكر�ت ..

- �شمع���ت اأن���ك ب�شدد كتاب���ة مذكراتك 

فهل هذا �شحيح؟ 

أين �س������معت ه������ذ�؟ لقد  أع������وذ باهلل � � •

أبد�ً، مل �أفكر ولن  �س������األوين فقط و�أجبتهم ال �

�أفكر ولن �أكتب. و�ساأقول لك ملاذ� لقد قر�أت 

مذكر�ت )مارلون بر�ندو(، 

)غريتا غارب������و(، وحياة )�ندريا غاندي( 

أي�س������اً مذكر�ت  و)مذك������ر�ت �يرث بياف( و�

)�أمينة رزق( )مرمي فخر �لدين( و�س������اهدت 

أم كلثوم وعبد �حلليم حافظ و�سعاد  م�سل�سل �

أته وما  ح�س������ني وفيلمي عبد �لنا�رض. ما قر�

جانب  �س������اهدته يختلف جد�ً جد�ً ما بني �الأ

أو  و�لع������رب. هناك �س������يء د�ئماً يف �س������رينا �

أو م������ا يكتب عنا له عالقة برقابة  مذكر�تنا �

م�رضوط������ة من �لورثة، ويج������ب �أن تكون هذه 

�ل�س������ري �لعربية من �لفنانني ومن �ل�سيا�سيني 

لها عالقة بالكمال فال �أخطاء وال ف�سق وال 

ح������ب غري م�رضوع، ال كر�هية وال ال ال .. �إىل 

�آخره. 

أ  يعني �أكذب و�أجتم������ل بينما عندما تقر�

جانب( جند  خرين )�الأ مذكر�ت عن حياة �الآ

�سيئاً �آخر جند �حلياة بكل ما فيها وبكل ما 

نتعر�س له يف عملنا من جناح وف�س������ل وحب 

وكر�هي������ة. �إذ�ً لذلك لن �أكتب مذكر�تي �أوالً 

نني �أعتقد، �أن من  حتى ال �أكذب. وثاني������اً الأ

يكتب مذكر�ته، يجب �أن يكون لديه �س������يء، 

أنا لي�س عندي �سيء �أهديه،  خرين. � يهديه لالآ

أنا ع�س������ت حياتي كم������ا �أريد و�خرتت قدري  �

و�ختارين لكي �أكون ممثلة فقط. 

الوحدة .. 
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خري:  وكان �سوؤ�يل �الأ

- األ ت�شعرين بالوحدة واأنت اأرملة؟ 

و�أجابت: 

أ�س������عر بالوح������دة ط������و�ل عمري.  أن������ا � � •

و�لفنان و�ل�ساعر و�لرو�ئي و�لر�سام و�لنحات 

و�ل�سيا�سي فهم يف حلظة �ملجد وحيدون ويف 

حلظة �لف�سل كذلك، مهما �أحاط بك �لنا�س، 

ففي تلك �للحظة بالذ�ت ال �أحد هناك. هي 

حلظة متر عليك كالدهر تكون وحدك مطلق 

أنا �أفهم معنى �لوحدة �لنبيلة  وحدك لذلك �

و�أحبها. و�أظن �أن م������ن يقر�أ ال يكون وحيد�ً 

ومن يحب �ل�سفر ال يكون وحيد�ً ومن يحب 

�ل�سم�س و�لقمر و�لليل ال يكون وحيد�ً. 

v v v

كان������ت هذه منى و��س������ف، �أملع جنمة يف 

�س������ماء �لدر�ما �ل�س������ورية �إن مل نقل �لعربية، 

فاإىل قمم �أخرى.

¥µ
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تظاهرة فنية بخان اأ�شعد با�شا: 

أ�س������عد با�س������ا يف دم�س������ق �لقدمية معر�س بعنو�ن �لفنانون  �فتتح يف خان �

يطايل  �لع������رب بني �إيطاليا و�لبحر �ملتو�س������ط �لذي نظمه �ملرك������ز �لثقايف �الإ

بدم�س������ق و�أمانة �حتفالية دم�س������ق عا�س������مة �لثقافة �لعربية 2008 وبرعاية 

يطالية وذلك �س������من فعاليات  جامعة �ل������دول �لعربي������ة ووز�رة �خلارجية �الإ

مهرجان لقاء �لبحر �ملتو�س������ط، و�س������مل �ملعر�س ثالث������ني لوحة وعماًل نحتياً 

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�شورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

˜

❁❁

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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لفنانني من �س������ورية ولبنان وم�رض و�إيطاليا 

تعك�������س �لتاأثر و�لتب������ادل �لثقايف و�لفني بني 

أو  يطاليني و�لعرب �لذين در�سو� � �لفنانني �الإ

عا�سو� يف �إيطاليا لفرتة من �لزمن.

 و�أكد ما�س������يمو د�ليم������ا وزير �خلارجية 

يطايل يف كلمت������ه �أن �ملعر�س ميثل مزيد�ً  �الإ

�س������هام يف حو�ر متج������دد بني ثقافات  من �الإ

م�سرتكة عمرها �آالف �ل�سنني وتاأتي �ملبادرة 

أ�سمل الحتفالية تيار�ت  �سمن م�رضوع �أعم و�

متو�س������طية يف �إط������ار �سيا�س������تنا �لثقافية يف 

و�س������ط ويف دول �ل�ساحل �جلنوبي  �ل�رضق �الأ

للبحر �ملتو�سط. 

م������ني �لعام  فيم������ا ر�أى عمرو مو�س������ى �الأ

جلامعة �ل������دول �لعربية �أن �ملعر�س �س������وف 

خر  ي�س������هم يف تعري������ف كل �ملجتمع������ني باالآ

وذل������ك من خالل ما �س������يقدمه �جلانبان من 

تر�ث فني معا�رض يعرب عن �لو�قع �حلقيقي 

ملجتمعهم������ا موؤكد�ً وجوب �ال�س������تمر�رية يف 

�إقامة مثل هذه �ملعار�س �لتي من �ساأنها دعم 

يطايل يف �حلا�رض  �لتعاون �لثقايف �لعربي �الإ

و�مل�ستقبل ون�رض مفهوم ثقافة �ل�سالم يف دول 

�ملنطقة. 

ويعك�س �ملعر�س ب�س������كل و��سح نوذجاً 

للعالقات �ملبا�رضة بني �لفنانني عرب �ل�سد�قة 

كادمييات  أو �لزمالة �لتي ن�ساأت يف قاعات �الأ �

�أو يف �ملحرتفات �لفنية وتو��سلت �أحياناً يف 

�ملقاهي و�ملطاعم ويف ليال ق�ساها �لفنانون 

يف �لتح������دث و�لنقا�س �أو يف �س������االت �لفن 

و�ملتاحف. 

ويف ت�رضيح له �عترب غري�ردو �مادوت�سي 

يطالية بدم�سق  ول يف �ل�سفارة �الإ �مل�ست�سار �الأ

�أن �ملعر�������س يعك�س �هتم������ام �إيطاليا ببلد�ن 

بي�س �ملتو�سط وقال: نحن مقتنعون  �لبحر �الأ

أي�ساً  متاماً �أن بيننا ما�س������ياً م�سرتكاً ولدينا �

م�س������تقبل م�س������رتك لذلك ندعم �أي م�رضوع 

يعزز �لتقارب و�لتو��س������ل بني �سعوب �لبحر 

بي�س �ملتو�سط.  �الأ

وقال������ت مارتينا كورنيات������ي �مل�رضفة على 

�لعر�س و�س������احبة فكرته �أن �لفكرة جديدة 

ومل يفك������ر فن������ان �إيطايل �أو عرب������ي فيها من 

قبل م�س������يفة �أن �لفكرة عندما برزت �أحب 

�لقائمون على �ملعر�س �أن يقام هذ� �حلدث 

�س������من فعاليات دم�س������ق عا�س������مة �لثقافة 

أنه من �ل�سعب �إقامة معر�س  �لعربية، موؤكدة �

أو  جلمي������ع �لفنانني �لع������رب �لذين در�س������و� �

عا�سو� يف �يطاليا لكننا حاولنا �أن نقارب بني 
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يطاليني ونظهر  بع�س �لفنانني �لع������رب و�الإ

تاأثر هوؤالء �لفنانني باأ�س������اتذتهم وبثقافتهم. 

يذك������ر �أن �ملعر�س �س������ينتقل �إىل بريوت بعد 

دم�س������ق ومنها �إىل �لقاهرة قبل �أن يعود �إىل 

�إيطاليا. 

وح�رض �فتتاح �ملعر�س جمهور و��سع من 

جانب وح�سد من �لفنانني  �لدبلوما�س������يني �الأ

عالمي������ني، و�س������ارك به من  �ل�س������وريني و�الإ

�س������ورية حممود حماد، �أحم������د عالء �لدين، 

م�سطفى علي، لوؤي كيايل، �أدهم �إ�سماعيل، 

)1(
فاحت �ملدر�س. 

مب���اين  وترمي���م  مداف���ن  اكت�ش���اف 

تاريخيه: 

ثري �لذي  أ�س������فرت �أعمال �لتنقي������ب �الأ �

آثار �لالذقية يف حي �لفارو�س  نفذت������ه د�ئرة �

ثرية  عن �كت�س������اف جمموعة م������ن �ملد�فن �الأ

ثرية �ملهمة �لت������ي تعود للقرنني  و�لقط������ع �الأ

ول و�لثاين. �الأ

آثار �لالذقية  وذكر جمال حيدر مدي������ر �

�أن نتائ������ج �لتنقيب يف ه������ذه �ملد�فن قدمت 

ثرية �لهامة منها قطع  جمموعة من �لقطع �الأ

نقدي������ة من �لربونز وقطع من �لزجاج و�أو�ين 

�سكال و�حلجوم م�سري� �إىل  �لفخار متعددة �الأ

وىل يف مد�فن �لالذقية تظهر  أنه للم������رة �الأ �

لوح������ات معدنية ت�س������م ن�سو�س������اً جنائزية 

مكتوب������ة باللغ������ة �ليونانية وهي م�س������تطيلة 

أبعاده������ا 16-8 -6 و�سماكة3�س������م  �ل�س������كل �

ونهاياتها على �سكل ذيل �سمكة تعلوها كتابات 

ول ترجم������ت على �لنحو �لتايل:  يف �للوح �الأ

�إىل �هلل �لعلي �أو يف ذمة �هلل �إي�سى دوريو�س 

��س������م �ل�سخ�س �ملتوفى من �ملوؤمن تكرمياً له 

حبابه، �أما �للوح �لثاين فت�س������من عبارة:  والأ

ع������ن �إىل �هلل �لعل������ي �أو يف ذمة �هلل غايو�س 

كلوديو�س ��سم �ل�سخ�س �ملتويف و�بنه بوليتو�س 

تكرمياً لهما، ويع������ود تاريخ هاتني �للوحتني 

ول و�لثاين �مليالدي.  للقرنني �الأ

ثار  على �س������عيد �آخر ��ستكملت د�ئرة �الآ

عمال  يف �لالذقية در��س������ة متكامل������ة عن �الأ

�مل������ر�د تنفيذه������ا و�ملقرتحة لرتميم كني�س������ة 

�ل�س������يدة �لع������ذر�ء يف منطق������ة عر�مو، وقد 

عم������ال �ملر�د تنفيذه������ا يف موقع  �س������ملت �الأ

جز�ء  �لكني�س������ة تنظيف �ملكان و��ستكمال �الأ

�ملفقودة من جدر�ن �لكني�سة وترميم �ل�سقف 

�خلا�س بها مع تكحيل كامل جلدر�ن و�سقف 

)2(
�لكني�سة من �لد�خل و�خلارج. 
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 ن���دوة: ال�شتعم���ار لع���ب دروًا يف طم����ض 

احلروف العربية: 

أك������د باحثون و�أكادمييون من ت�س������ع دول  �

�إفريقية �ساركت يف موؤمتر عن �للغة و�لثقافة 

و�لهوي������ة يف �إفريقيا نظم������ه معهد �لبحوث 

فريقي������ة �أن 30 لغ������ة �فريقية  و�لدر��س������ة �الإ

كانت تكتب بحروف عربية قبل �ال�س������تعمار، 

كرث �نت�س������ار�ً  و�أن �للغة �لعربية ظلت �للغة �الأ

�س������الم  فريقية بعد �نت�س������ار �الإ يف �لقارة �الإ

ب������ني �لقرنني �لثال������ث ع�رض و�لتا�س������ع ع�رض 

�مليالدي.

أ�س������هر علماء �للغة  وقد �س������هد عدد من �

�لغربيني باأ�س������الة �للغ������ة �لعربية �لتي �أثرت 

فريقي������ة، و�أن �ال�س������تعمار  على �للغ������ات �الإ

لع������ب دور� يف �إحالل �حلرف �لالتيني حمل 

�لعربي.

وطال������ب �مل�س������اركون يف �ملوؤمتر ب�رضورة 

�حلفاظ على �لرت�ث �لعجمي �ملكتوب بلغات 

�أجنبي������ة باحل������رف �لعربي و�إنق������اذه قبل �أن 

يندثر، و�رضورة �لكف عن �لنظر ب�س������طحية 

لفاعلية �للغ������ة �لعربية ودورها يف ت�س������كيل 

�لهوية �لثقافية.

وت�سمنت جل�سات �ملوؤمتر خم�سة حماور 

رئي�س������ية �سملت: �للغات و�لهوية يف �إفريقيا، 

أثر �للغة  و�للغة و�لثقافة �لعربية يف �إفريقيا، و�

وروبية على �للغات و�لثقافات  و�لثقافات �الأ

فريقي������ة، و�للغات  فريقي������ة، و�للغ������ات �الإ �الإ

فريقية و�لق�سايا �الجتماعية و�ل�سيا�سية،  �الإ

فريقي. دب �الإ فريقية و�الأ و�للغات �الإ

ورك������ز ع������دد م������ن �لباحثني م������ن خالل 

�لدر��س������ات و�لبح������وث �لت������ي طرحت على 

مناق�سة �إ�سكالية �لهوية وعالقتها باللغة من 

منطلقات عدة ور�س������د �لدكتور �ملربوك زيد 

أ�س������تاذ �للغوي������ات �لنظرية بجامعة  �خلري -�

غ������و�ط �جلز�ئري������ة- ت�س������دي �لثقاف������ة  �الأ

�جلز�ئرية خ������الل �رض�عها مع �ال�س������تعمار 

زمة  ملحاوالت �ال�س������تالب، كما طرح روؤيته الأ

�لهوية وم�ساكل �ملمار�سة �للغوية يف �جلز�ئر 

�لت������ي �لتقت مع �إفر�ز�ت �لعوملة خللق هوية 

جدي������دة ال ت�س������تند �إىل �مل������وروث �لثق������ايف، 

و�إن������ا ت�س������اغ يف قو�لب م�س������توردة نتيجة 

م�س������ار �لتغريب �لق�رضي �ل������ذي �تخذ طيلة 

�لقرنني �ملا�سيني �سكل �لهيمنة �ال�ستعمارية 

و�الخرت�ق �لثقايف.

فارقة  و�أكد �لدكتور حممد علي نوفل �أن �الأ

تنبهو� �إىل �رضورة �إحياء �للغات �ملحلية وعدم 
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حالل لغات �مل�ستعمرين حملها،  �ال�ست�سالم الإ

وطال������ب ب�������رضورة تفعيل منظم������ة �لوحدة 

فريقية ملناق�س������ة تلك �لق�س������ية، وتناولت  �الإ

�لدر��س������ة �لتي قدمها �لدكتور ماهر �سعبان 

أثر �ال�ستعمار �لفرن�سي على �للغة و�لثقافة  �

يف ت�س������اد، ومن �جلز�ئر ناق�س �لدكتور عبد 

�لعلي������م بوفاحت �للغة �لفرن�س������ية يف �جلز�ئر 

)3(
أثره�ا ف�ي حياة �لو�قع �لثقافية.  و�

حال الرواية العربية: 

بد�ع  ناق�س ملتق������ى �لقاهرة �لر�ب������ع �الإ

ور�ق �لبحثية �لتي  �لرو�ئ������ي �لعديد م������ن �الأ

تنوعت مو�س������وعاتها وركزت على �مل�س������هد 

ين للرو�ي������ة �لعربية، فف������ي ورقة بعنو�ن  �الآ

»�لرو�ي������ة �لعربي������ة و�لقيم������ة« ر�أى �لرو�ئي 

دب �لعربي  عرج �أن �الأ �جلز�ئري و��سيني �الأ

د�ب �لعاملي������ة ت�س������هد ه������ز�ت يف جمايل  و�الآ

�لتوزي������ع و�ملقروئية، حي������ث �خرتقت حاجز 

�لتوزيع �لتقليدي لتنتقل من �لتوزيع �ملحدود 

�إىل �النت�سار �لتجاري �لو��سع.

ع������رج هل يرج������ع ذلك �إىل  وت�س������اءل �الأ

أم �أن  ديناميكية جديدة ت�سد �لقارئ و�لنا�رض �

لية �أخرى تندرج يف �سياق  �مل�ساألة خا�سعة الآ

عومل������ي �أكرث �ت�س������اعاً يفر�������س ناذجه �لتي 

تعرتف بال�س������يوع �أكرث من �عرت�فها بالقيمة 

دب يف �لنهاية  �لفعلي������ة �خلالدة؟ فيتحول �الأ

خرى.  �إىل �س������لعة ال تختل������ف عن �ل�س������لع �الأ

وهل متتلك ن�سو�س �ليوم �ملنت�رضة �إعالمياً 

منافذها نحو �خللود.

ع������رج �أن قيم������ة �لعمل �لرو�ئي  ور�أى �الأ

�أ�س������بحت �أكرث �لتبا�س������ا ومرتبطة باللحظة 

�ملعي�س������ة ولي�س بالزمن �ملطلق، فالن�سو�س 

�لت������ي تظهر كثري�ً ما تنطف������ئ ب�رضعة لتحّل 

حمله������ا ن�س������و�س �أخرى، ويف �أحي������ان كثرية 

تتحدد �لقيمة يف �خلارج ليعاد ��س������تقبالها 

من جديد يف �لوطن �لعربي.

ولفتت �لكاتبة �ل�سود�نية بثينة خ�رض �أن 

أة باأنها  �لكثري من �لنقاد ي�سفون كتابات �ملر�

�أدب �س������هو�ين يتو�س������ل بحروفه �إىل عو�طف 

�لرجل و�أن �لرو�ية هي �سهرز�د �لتي تلجاأ �إىل 

�حليلة وم�سايرة �لرجل وحماولة �إر�ساءه فهو 

�أدب »�سهرز�دي« باملفهوم �لذكوري �مل�ستمد 

من �ألف ليلة وليلة، لكن �سهرز�د �جلديدة قد 

ت�سلحت بالعلم و�لتجربة و�لذكاء مما �أك�سب 

كتاباتها بعد�ً معنوي������اً موؤثر�ً على �لكثري من 

معطيات �حلي������اة �الجتماعية و�لثقافية من 

حولها.
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أ�ستاذ �لنقد  �أما �لدكتور ح�س������ني حمودة �

بجامعة �لقاهرة، فقد �س������عى �إىل ��ستك�ساف 

جانب م������ن جو�نب �ملغام������رة �ل�رضدية �لتي 

تق������وم عليها جترب������ة �لكاتب������ات �مل�رضيات 

باعتب������ار �أن �ل�س������وت �ل�س������ارد يف رو�ياتهن 

�سا�سي يف �لرو�ية  أ�س������به بالعن�رض �لبنائي �الأ �

أو يو�سح مدى  �لذي قد يدل على جتربتهن �

أو �لتباع������د بني تقنيات �ل�س������رية  �لتق������ارب �

�لذ�تية وجماليات �لرو�ية.

وت�س������اءلت �لكاتب������ة �لعر�قي������ة وج������د�ن 

نثوي �أن  �ل�س������ائغ هل ��س������تطاع �ملتخي������ل �الأ

يخرج من ذ�كرته �مل�رضجة بالو�أد ومناخاتها 

�مللونة باحلم������رة؟ وهل ��س������تطاع �أن ينفلت 

من �سو�د �لقهر �الجتماعي وعتمة �لتهمي�س 

لي�س������وغ �س������ور�ً خم�س������لة مبباه������ج �للون؟ 

نثوي  وخل�س������ت �لباحث������ة �إىل �أن �ملتخيل �الأ

قد جعل من ف�ساء �ل�رضد متنا ب�رضيا ميكن 

ت�س������ميته جتاوز�ً بال�رضد �لت�سكيلي وهو �رضد 

مرن مرونة �جل�سد �لرو�ئي ي�سهم يف تكثيف 

�لتنامي �لدر�مي.

و�أو�س������ح د. م�س������طفى �ل�س������بع �لناقد 

دبي �مل�رضي �أن بني �لرو�ية و�لو�قع �سبكة  �الأ

من �لعالقات �لفاعل������ة حيث تعتمد �لرو�ية 

عل������ى منطق �لو�ق������ع و�لكثري مم������ا يطرحه 

مما يجعل م������ن �لرو�ية عالمة وثائقية على 

أ�س������كال  ع�رضه������ا، ويف �إط������ار ذل������ك تتعدد �

�لتوثي������ق �ملعتمدة يف �لرو�ية لت�س������مل �لكثري 

من �لعنا�رض و�لتي من �أظهرها �ل�سخ�س������ية 

و�ملكان، حي������ث �عتم������دت �لرو�ية �جلديدة 

�ل�سخ�سية ذ�ت �حل�س������ور �لو�قعي حيث ال 

ي�ستدعيها �لرو�ئي من �لزمن.

بينم������ا تن������اول �لناق������د �لدكتور �س������الح 

�ل�������رضوي �لرو�ي������ة �لتاريخية �لتي ت�س������تلهم 

�لتاريخ وتتخ������ذ من �لزمن �ملف������ارق لزمننا 

�أحد�ثاً و�سخ�س������يات بعينها، ويرى �ل�رضوي 

�أن �لرو�ي������ات �مل�رضية �لتي ظهرت يف بد�ية 

�ل�س������بعينيات وم������ا بعدها �أخ������ذت �جتاهاً 

متز�ي������د�ً نحو �إعادة م�س������اءلة �لتاريخ حيث 

ر�جع������ت ما حدث لنا بع������د هزمية 67، من 

�نتكا�س������ات �جتماعي������ة و�قت�س������ادية ومنها 

رو�يات »بلد �ملحبوب« ليو�سف �لقعيد، »نهر 

�ل�سماء« لفتحي �إمبابي، »�لب�سموري« ل�سلوى 

بكر، »وثالثية غرناطة« لر�س������وى عا�س������ور، 

ن�سان  ويعود �الجتاه نحو �لتاريخ ملا يحياه �الإ

أزم������ات �جتماعية و�سيا�س������ية  �لعربي م������ن �
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�سئلة من خالل  جابة عن �الأ جتعله يتلم�س �الإ

�لتاريخ.

ويف ورقت������ه تتبع �لدكت������ور حممد بر�دة 

أ�س������ئلة �لكتاب������ة �لرو�ئية  �لناق������د �ملغرب������ي �

بعد 1976م معت������رب�ً �أن هذ� �لتاريخ تكري�س 

ل�»�ن�س������قاق« �لرو�ية عن �خلطاب �ل�س������ائد 

و�للغة �ملتخ�سنة �للذين حاوال طم�س �لهز�ئم 

و�لتع������رث�ت و�الحتماء باأيديولوجيا م�س������للة 

ومزيفة للوع������ي، وتوقف �لدكتور بر�دة عند 

عدة عنا�رض �س������كلت تلك �لكتاب������ة �لرو�ئية 

وهي ت�س������ظي �ل�س������كل، تهج������ني �للغة، نقد 

�ملحرمات، وتذويت �لكتابة »�س������وت �لذ�ت 

�ملد�فع عن �لفردية �اليجابية«.

دبية د. عفاف  وقد ر�س������دت �لناقدة �الأ

عبد �ملعط������ي تاأثر دول �لعامل �لثالث بالنظام 

�لعاملي �جلديد �لذي مل ينتج عنه �سوى مزيد 

من �لفقر و�ل������رتدي �الجتماع������ي، وتناولت 

جمموعة من �لتيمات �لتي ظهرت يف رو�يات 

كت������اب تناولو� �لرو�ية م������ن منطلق مو�جهة 

�لو�قع لي�س تغيريه ولكن ك�سف �ملجتمع بكل 

�أدر�نه. 

�سباب  ثم بحث �لكاتب �سمري �لفيل عن �الأ

�لتي تدعو �لكاتب �ملعا�رض لي�س������تخدم �ملو�د 

نرتنت يف عامله �ل�رضدي بكل زخمه  �لرثية لالإ

وت�س������ابكاته، مت�س������ائاًل هل ميكن �لقول �إنها 

خطوة نحو ت�س������افر �لفن������ون لتخليق جن�س 

�أدبي جديد له قو�نينه �ملختلفة؟

أن������ه مع �لرو�ية �لرقمية �س������يكون  ويرى �

من �س������اأننا �أن نتوقع توظي������ف كافة �لفنون 

)4(
�لب�رضية. 

افتت���اح معر�ض م�شقط ال���دويل للكتاب 

اليوم: 

�فتتح وزي������ر ديو�ن �لبالط �ل�س��������لطاين 

علي بن حمود �لبو�س������عيدي معر�س م�سقط 

�ل������دويل للكت������اب يف دورته �ل�13 مب�س������اركة 

عربية ودولية.

وق������ال مدير عام �ملنظم������ات و�لعالقات 

�لثقافي������ة ب������وز�رة �ل������رت�ث و�لثقاف������ة خالد 

�لغ�ساين �أن 548 د�ر ن�رض من 31 دولة ت�سارك 

يف �ملعر�������س منها 15 دولة �أجنبية ت�س������ارك 

ب�س������كل مبا�رض، م�س������يفاً �أن �ملعر�س �سم يف 

دورته �حلالية 53 �ألف عنو�ن جديد بزيادة 

قدرها 3830 عنو�ناً على �لدورة �ملا�سية.

أ�س������ار �إىل �أن معر�������س م�س������قط �لذي  و�

عالم  تنظمه وز�رة �لرت�ث و�لثقافة ووز�رة �الإ

�س������اركت في������ه �أكرث من 600 جه������ة حكومية 
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خ�سو�س������اً من دور �لن�������رض �ملحلية و�لعربية 

و�لعاملي������ة بحو�يل 60 �ألف عنو�ن يف �س������تى 

جو�نب �ملعرفة و�لعلوم �لدينية.

وذكر �لغ�ساين �أن �ملعر�س �سمل �جلو�نب 

و�القت�س������ادية  و�الجتماعي������ة  �لثقافي������ة 

و�ل�سيا�سية �إ�سافة �إىل �ملوؤ�س�سات �ملتخ�س�سة 

يل و�لتقنيات �لتعليمية  برب�مج �حلا�س������ب �الآ

و�ل�سمعية و�لب�رضية �إ�سافة �إىل عر�س �أكرث 

من 54 �ألف كتاب ومادة تعليمية، مو�س������حاً 

�أن معر�س هذ� �لعام �سم �إ�سد�ر�ت حديثة 

�سدرت من هذ� �لعام م�سري� �إىل �أن �ملعر�س 

حق������ق يف �لعام �ملا�س������ي مبيعات قيا�س������ية 

ال�س������يما �لكتب �ملتعلقة بالدر��س������ة و�ملعرفة 

طفال. وكتب �الأ

وقال: �إن �للجنة �ملنظمة للمعر�س �أعدت 

فعاليات ثقافية عل������ى هام�س �ملعر�س هذ� 

�لع������ام منها �ملحا�رض�ت و�أم�س������يات �ل�س������عر 

�لنبطي و�لف�س������يح و�لقر�ء�ت �لق�س�س������ية 

ف�س������ل  م�س������يفا �أن �للجن������ة تطم������ح �إىل �الأ

ال�س������يما يف دورته �حلالية ال�سيما �أن هناك 

جنبية  م�س������اركات لبع�س �لدول �لعربية و�الأ

)5(
وىل.  للمرة �الأ

روح  ينق���ل  مغرب���ي  جماع���ي  معر����ض 

ال�رسق اإىل الغرب: 

 SHASHOUA قدمت موؤ�س�سة �لربيطانية

بالتعاون مع �س������فارة �ململك������ة �ملغربية بلندن 

عمال �لت�سكيلية لع�رضة فنانني مغاربة يف  �الأ

معر�س جماعي مبدينة لندن.

و�سم �ملعر�س �أعماالً للفنانني �لت�سكيليني: 

أم������ال، عبد �لرحمان  مليكة �أكزناي، ب�س������ري �

بنانة، عبد �هلل �حلري������ري، حممد حامدي، 

�سعيد ح�سبان، وفاء مزو�ر، حممد مر�بطي، 

خالد ن�سيف وعبد �لرحمان رحول.

وتتمثل �مليزة �ال�س������تثنائية لهذ� �ملعر�س 

يف تقدميه لنماذج معربة عن �أهم �جتاهات 

أ�ساليب �لفن �لت�س������كيلي �ملغربي �ملعا�رض،  و�

م������ع �حتفاظ كل و�حدة منه������ا على فر�دتها 

�خلا�س������ة �لت������ي متيزه������ا ع������ن غريها من 

�لتجارب �لتي توؤثث معها ف�ساء هذ� �لرو�ق 

�لفني. وبالتايل فان م�س������ارب ومد�ر�س �لفن 

�لت�س������كيلي �ملغربي على تنوعه �سيعمل على 

نقل روح �ل�رضق �إىل �لغرب.

وقد مت �نتقاء هذه �لنماذج �مل�س������اركة يف 

بر�ز جتارب جت�س������د تنوع وم�ستوى  حماولة الإ

تطور فن �لر�س������م يف �ملغرب �ملعا�رض ومدى 
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�رتباط �لفنان �ملغربي ببيئته �حليوية �ملبا�رضة 

و��س������تلهامه من مكوناته������ا �لثقافية عنا�رض 

جمالية مالئمة ملادته وروؤيته �لت�سكيلية. 

وفى نف�������س �لوقت، �س������عى �ملعر�س �إىل 

�إب������ر�ز �ملالمح �لتقنية للتج������ارب �ملمثلة يف 

ه������ذه �لتظاه������رة و�نتماء �لفنان������ني �ملغاربة 

�إىل �س������ياق فن������ي كوين، من خ������الل متكنهم 

أدو�ته������م �لفنية مب�س������توى ال يقل عما  م������ن �

جنده ل������دى فنانني عاملي������ني معا�رضين. من 

أت������ي �للوحات حامل������ة لعنا�رض �نتمائها  ثم تا

�مل������زدوج �إىل م������ا ه������و حملي وك������وين يف �آن 

و�حد، ولي�س هذ� بغري������ب عن بلد كاملغرب 

�لذي �س������كل عرب �لع�س������ور ملتقى ح�سار�ت 

أندل�س������ية  وتالقح ثقافات �أمازيغية وعربية و�

و�إفريقية ومتو�س������طية، تفاعالت فيما بينها 

وخلفت موروثاً ح�س������ارياً ز�خر�ً جت�س������د يف 

�لعديد من �ملنتجات و�حلرف �لتي ��ستغلت 

على مادة �جللد و�لنحا�س و�ل�سجاد و�حللي 

و�خل�س������ب و�خلط و�لزلي������ج، وهي منتجات 

ت�سكل معطيات ح�س������ارية وفنية �أثرت، بال 

�س������ك، يف �لروؤية �جلمالية للفنان �لت�سكيلي 

�ملغرب������ي �ملعا�������رض و�أمدته بذخ������رية ب�رضية 

مميزة وعنا�رض ثقافية متعددة.

وقد ج�سد �لر�سامون �ملغاربة �مل�ساركون 

يف هذ� �ملعر�س ب�س������كل و��س������ح، كل ح�سب 

أ�س������لوبه �خلا�������س ومو�س������وعاته �جلمالية،  �

حيوية �لف������ن �ملغربي �ملعا�������رض عرب خمتلف 

�خلرب�ت و�لرهانات �لتي تتفاعل يف �مل�سهد 

�لفن������ي �ملغربي �لت������ي تنهل م������ن مرجعيات 

أيقونات« ذ�ت م�سادر  ثقافية »خط ورموز و�

تر�ثي������ة عريقة، كما تتو�س������ل يف �لوقت ذ�ته 

بتقنيات ت�س������كيلية حديثة »و�قعية وتكعيبية 

وجتريدي������ة« يف تعاملها مع �للون و�ل�س������كل 

وف�ساء �للوحة مما ت�سعها يف م�ساف �لفن 

�لعاملي �ملعا�رض. 

وتتميز �لفنون �ملغربي������ة بالرث�ء و�لتنوع 

يف �مل�س������ادر وذل������ك لكون �ملغ������رب �لعربي 

ه������ذه �جلغر�فية �لو�قعة يف �أق�س������ى �لغرب 

فريق������ي قد تعاقبت  �لعربي يف �ل�س������مال �الإ

عليها ح�س������ار�ت خمتلف������ة، وقد جتذر �لفن 

�ملغرب������ي يف �لطموحات �لوطني������ة و�لعربية 

وح������اول �لفنان������ون �ملغاربة موؤخ������ر�ً حترير 

دب عليه ليكون  �لفن �لت�س������كيلي من تاأثري �الأ

أ�س������لوباً �إبد�عياً له خ�سو�سيته وقادر�ً  �لفن �

جنا�س  على �لتعبري من دون �أن ي�ستعري من �الأ

خرى �أدو�ته على نحو يوؤثر على  �لثقافية �الأ
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خ�سو�س������يته وهويته. وم������ع �أن بد�يات �لفن 

�لت�س������كيلي يف �ملغرب �جته������ت نحو �للوحة 

أنها وبعد �س������نو�ت طو�ل من  �لفطري������ة �إال �

�خل������ربة و�لتج������ارب و�لدر��س������ات و�لبحوث 

و�سلت �إىل �الجتاه �لتجريدي، و�لذي تعتمد 

عم������ال �لفنية تباينات �للون و�حلركة  فيه �الأ

يف تذوق جمايل خا�س������ع ملظاهر �لهند�س������ة 

)6(
�ل�سعرية. 

مارات:  مهرجان فرن�شي للفنون يف الإ

��س������تهل �ملهرجان �لفرن�س������ي للفنون يف 

أبو ظبي للثقافة و�لرت�ث فعالياته  مقر هيئة �

مبعر�س دبي �لفني، وباأم�س������ية �سعرية �فتتح 

بها برناجمه �لثقايف وفعالياته �ملتنوعة. 

وقال������ت �ل�س������يخة منال بن������ت حممد يف 

تعليقها على �ملهرج������ان: �إن �لفن لغة عاملية 

أ�سا�س������ي يف  يفهمها �جلمي������ع، وهي عن�رض �

م������ار�ت �لعربي������ة �ملتح������دة يف  م�س������اعدة �الإ

�إقام������ة رو�بط دولية، �أن مهمتنا هي �إن�س������اء 

م������ار�ت �لعربية �ملتحدة،  مركز ثقايف يف �الإ

و�س������ينقلنا كل حدث مثل �ملهرجان �لفرن�سي 

للفن������ون خط������وة �أقرب �إىل حتقي������ق هدفنا، 

م�سيفة �أن فرن�سا تعد يف نظر �جلميع بوؤرة 

�لعامل �لثقافية، وو�س������فت باأنه������ا بلد �لتنوير 

وتتمتع بتاريخ حاف������ل وطويل ز�خر بالفنون 

جن������از�ت �لكبرية يف هذ� �ملجال،  ومليء باالإ

ومن �لطبيعي �أن توج������ه �لدعوة لهذ� �لبلد 

م������ار�ت �لعربية �ملتحدة  لالن�س������مام �إىل �الإ

يف م�س������عاها �مل�س������تمر لتعزيز �مل�سهد �لفني 

�لنام������ي ب�رضعة، و�مل�س������اعدة يف تلبية رغبة 

�ملجتمع نف�سه. 

ويهدف �ملهرجان �لفرن�س������ي للفنون �إىل 

�إقامة رو�ب������ط مع �لدول �لتي ت�س������هد نو�ً 

�رضيع������اً ومن ثم حتويل ه������ذه �ل�رض�كات �إىل 

حلقات و�س������ل بني �لثقافات �لعاملية ت�س������هل 

عمال �لفنية �نطالقاً من تر�ث فرن�سا  ن�رض �الأ

يف ت�س������جيع �لفنون �جلميلة، كما يهدف �إىل 

�س������افة �إىل  �كت�س������اف �ملو�هب �جلديدة باالإ

تطوير وتبني �ملو�هب �لو�عدة و�مل�ساركة يف 

هذ� �ملهرجان �لفني �لر�ئد مبا ي�س������اهم يف 

دفع عجلة �لتطور �لثقايف يف �لعامل. 

وقال������ت فر�ن�س������و�ز ماالفو�������س، �ملديرة 

�لفنية للمهرجان �لفرن�سي للفنون »نحن يف 

غاية �ل�س������عادة بانطالق �ملهرجان �لفرن�سي 

مار�ت، لقد ت�سورت �إقامة هذه  للفنون يف �الإ

مار�ت  �حلدث منذ �س������نو�ت طويل������ة. �إن �الإ

�لعربية �ملتحدة، بدون �أدنى �سك، هي �ملكان 
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و�سط الحت�سان �ملهرجان  �ملثايل يف �ل�رضق �الأ

�لفرن�س������ي للفن������ون. و�إن������ه لي�رضفنا �نطالق 

�ملهرجان �لفرن�س������ي للفن������ون يف هذه �لدولة 

�ملده�سة �لتي ت�سهد تطور�ً �رضيعاً و�ل�ساعية 

لتحقيق �لتفّوق �لفني و�لثقايف«.

كما ق������ال حممد خل������ف �ملزروعي مدير 

أبو ظبي للثقاف������ة و�لرت�ث �لتي  عام هيئ������ة �

ت�س������اند هذ� �ملهرجان: »�إمياناً منا وت�سجيع 

بد�ع، وو�س������ع وتطبيق �ل�سيا�سات  نتاج و�الإ �الإ

و�خلطط و�مل�رضوع������ات �لثقافية �لتي تعمل 

على ت�سجيع حو�ر �لثقافات، وخا�سة �لتعاون 

وتبادل �خلرب�ت مع �أهم �ملوؤ�س�سات �لثقافية 

و�لفني������ة �لعاملي������ة، ي�رضنا �أن تكون فرن�س������ا 

أبو ظب������ي. �أن �أي  م������ارة � �ل�رضي������ك �ملتميز الإ

مار�ت  م�رضوع يعزز تو�سع �لرت�ث �لثقايف لالإ

�لعربي������ة �ملتحدة يعترب جناحاً بالن�س������بة لنا، 

و�س������نبذل �جلهود با�ستمر�ر للمحافظة على 

هذ� �لنمو«، موؤكد�ً �أن �مل�سهد �لثقايف �ملحلي 

خريي������ن، حركة فنية  ي�س������هد، يف �لعامني �الأ

وثقافية ال مثيل له������ا، فكان �أن بادرت هيئة 

أبو ظب������ي للثقافة و�لرت�ث، لو�س������ع وتنفيذ  �

�إ�سرت�تيجية �ساملة و��س������حة �ملعامل للحفاظ 

أبو ظبي، و�إد�رة  مارة � على �لرت�ث �لثقايف الإ

هذ� �لرت�ث �لغني و�لرتويج له، وذلك بهدف 

تعزيز وتفعيل �حلر�ك �لفني و�لثقايف يف دولة 

بد�ع، وو�سع  نتاج و�الإ مار�ت، وت�س������جيع �الإ �الإ

وتطبيق �ل�سيا�س������ات و�خلطط و�مل�رضوعات 

�لثقافي������ة �لتي تعم������ل على ت�س������جيع حو�ر 

�لثقافات، وخا�سة �لتعاون وتبادل �خلرب�ت 

مع �أهم �ملوؤ�س�سات �لثقافية و�لفنية �لعاملية. 

و�عت������رب �أن �لتنمية �لثقافية هي ما ن�س������عى 

�إليه، و�س������وف تقربن������ا كل مبادرة مماثلة من 

مو��سلة دورنا �حل�س������اري و�أن نكون ملتقى 

عاملياً للتعليم و�لتطور �لثقايف. 

و�سارك يف �ملهرجان �لفرن�سي للفنون يف 

أبو ظبي 30 من خرية �لفنانني �لفرن�س������يني  �

لعر�س 350 قطعة فنية تعك�س �لتنوع �لغني 

يف �لفن �لفرن�سي �ملعا�رض. وتت�سمن �لقطع 

جمموعة من �لتماثيل و�ملنحوتات و�للوحات 

�سافة �إىل �ل�سجاد�ت �جلد�رية و�ل�سور  باالإ

خرى.  �الأ �لفني������ة  عمال  و�الأ �لفوتوغر�في������ة 

أبرز �لفنانني �مل�س������اركني يف �ملهرجان  وم������ن �

كري�ستني بار�س، روبرت دي كريديكو، با�سكال 

ماجي�س، بريجي������ت مارتينيه، دومينيك ر�يو 

وجان لوي�س توتني.

وبه������دف ت�س������جيع �لتب������ادل �لثقايف بني 
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�لبلدين �س������ارك يف �ملهرجان فنانني حمليني 

ك�س������يوف هم منال بنت عمرو ونهى ح�س������ن 

أ�س������د يف دبي، وحممد كانو وو��سل �سفو�ن  �

أبو ظبي، كما يت�س������من  وحمم������د من������دي يف �

أبو  �ملهرج������ان ور�������س عم������ل يف مقر هيئ������ة �

ظبي للثقافة و�لرت�ث للر�س������امة �لفرن�س������ية 

�ل�سهرية كري�س������تني بار�س تهدف من خاللها 

�إىل م�س������اعدة �مل�ساركني يف تو�س������يع �آفاقهم 

)7(
وخرب�تهم �لفنية. 

 جوائز اأدبية: 

�ختتم������ت جائزة �ل�س������يخ ز�ي������د للكتاب 

�إعالن جو�ئزها بح�س������ول حممد بن عي�سى 

وزير �لثقاف������ة �ملغربي �ل�س������ابق على جائزة 

�ل�سيخ ز�يد للكتاب كاأف�سل �سخ�سية ثقافية 

لل������دورة �لثاني������ة 2007-2008، ويعد ذلك 

تقدي������ر�ً ل������دوره �لهام يف تاأ�س������ي�س مهرجان 

�أ�س������يلة للفن������ون و�لثقافة و�لفك������ر كم�رضوع 

ثقايف ح�ساري هام ��ستمر بد�أب نحو ثالثة 

عق������ود دون توقف منذ ع������ام 1978، وجعله 

فارقة  ملتقى للمبدعني و�ملفكرين �لعرب و�الأ

و�لغربي������ني، ومنارة تتح������ول بها قرية عربية 

ب�س������يطة �إىل ن������وذج مبدع للقري������ة �لعاملية 

�س������هاماته يف �إنعا�س  يف �لع�رض �حلديث، والإ

�حلي������اة �لثقافية �ملغربية وو�س������لها �حلميم 

ن�سانية.  بالثقافة �لعربية و�الإ

و فاز �لدكتور د. حممد �سعدي من �ململكة 

�ملغربية بجائزة �ل�س������يخ ز�ي������د للكتاب فرع 

�ملوؤلف �ل�س������اب عن كتابه م�ستقبل �لعالقات 

أن�س������نة  �لدولية من �رض�ع �حل�س������ار�ت �إىل �

�حل�سارة وثقافة �ل�س������الم،كما فاز �لدكتور 

ردنية �لها�سمية  فايز �ل�س������ياغ من �ململكة �الأ

بجائزة �لرتجمة عن كتابه �ملرتجم عن �للغة 

جنليزية عل������م �الجتماع - النتوين غدنز،  �الإ

وح�س������ل �ملعماري �لعر�قي رفعة �جلادرجي 

عل������ى �جلائزة يف فرع �لفن������ون عن كتابه يف 

جدلية و�س������ببية �لعمار، كما ح�س������ل مركز 

مار�ت للدر��سات و�لبحوث �ال�سرت�تيجية  �الإ

على جائزة �ل�س������يخ ز�يد للكتاب فرع �لن�رض 

و�لتوزيع.

وفاز �لرو�ئ������ي �لليب������ي �إبر�هيم �لكوين 

د�ب عن  بجائزة �ل�س������يخ ز�يد للكتاب فرع �الآ

رو�يت������ه »ند�ء ما كان بعيد�ً«، فيما ح�س������لت 

�لكويتي������ة ه������دى �ل�س������و� على جائ������زة �أدب 

�لطفل. 

يذكر �أن ح�سيلة �مل�ساركات �لتي �ُعتمدت 

م�������ن قبل �جلائ������زة ل������دورة 2007 – 2008 
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أر�سل�ت �إىل �مل�حكمني لدر��ستها بلغت 512  و�

م�ساركة يف جميع �لفروع من 30 دولة عربية 

د�ب،  و�أجنبية، منها 137 م�ساركة يف فرع �الآ

100 م�س������اركة يف فرع �ملوؤلف �ل�س������اب، 74 

م�ساركة يف �أدب �لطفل، 73 م�ساركة يف فرع 

�لتنمي������ة وبناء �لدولة، 67 م�س������اركة يف فرع 

�لرتجمة، 23 م�ساركة يف فرع �لن�رض و�لتوزيع، 

15 م�س������اركة يف فرع �لفنون، و12 تر�س������يحاً 

ل�سخ�سية �لعام �لثقافية، و10 م�ساركات يف 

فرع �أف�سل تقنية ثقافية. 

وته������دف �جلائزة بفروعها �لت�س������عة �إىل 

هد�ف �لنبيلة،  حتقيق جملة من �لغايات و�الأ

أ�س������ا�س يف تك������رمي �ملبدعني  تتمثل ب�س������كل �

جانب �لذين ي�س������همون يف �إثر�ء  �لع������رب و�الأ

�مل�س������هد �لثقايف �لعامل������ي و�لعربي على وجه 

�خل�س������و�س. ت�س������جيع �لن�رض �لعربي وحث 

�لنا�رضين على تقدمي كل ما ي�سهم يف �الرتقاء 

بالعقل �لعربي ويرف������د �لثقافة �لعربية مبا 

هو جديد ومميز ومو�كب لق�س������ايا �لع�رض. 

بد�عي يف  نتاج �الإ �مل�س������اهمة يف �الرتقاء باالإ

جماالت �لتقنية و�ال�س������تفادة منها يف تطوير 

�لثقافة و�لتعليم يف �لوطن �لعربي. تن�س������يط 

عمال �ملميزة  حركة �لرتجمة �جلادة ودعم �الأ

�لتي ت�سهم يف رفع م�س������توى �لعلوم و�لفنون 

و�لثقاف������ة يف �لوط������ن �لعربي، �إ�س������افة �إىل 

�الهتمام باأدب �لطفل �لعربي وح�ّس �لكّتاب 

بد�عية  �ملخت�س������ني على طرق �ملج������االت �الإ

�لتي ت�س������هم يف تنمية عق������ل �لطفل �لعربي 

و�إنارة وعيه من �أجل خلق جيل و�ٍع لق�س������ايا 

�لع�رض، ودفع �ملبدعني و�ملفكرين �إىل �لتناف�س 

طاريح  بد�عي������ة و�الأ يف �س������نع �مل�س������اريع �الإ

�لفكرية �ملتحققة يف موؤلٍف مميز.

�إىل جانب ذلك ت�س������لم �ل�س������اعر �مل�رضي 

�أحمد غر�ب جائزة »�ساعر مكة �لكبري حممد 

ح�س������ن فقي« �لتي متنحها موؤ�س�س������ة مياين 

بد�ع �ل�سعري عن  �لثقافية، وذلك يف فرع �الإ

�أعمال������ه �لكاملة. كما ت�س������لم �لناقد �لدكتور 

ب������د�ع يف نقد  أبو �أحم������د جائزة �الإ حام������د �

�ل�س������عر عن كتابة حتديث �ل�س������عر �لعربي.. 

تاأ�سيل وتطبيق.

وج������اء يف حيثيات فوز �ل�س������اعر �حمد 

أنه ملتزم باأ�س������ول �ل�س������عر  غر�ب باجلائزة �

�لعربي من حيث �لتمكن من �لوزن و�لقافية، 

ومتمكن من �للغة �لعربية ور�س������انة �لتعبري 

و�لقدرة على خلق حو�ر مع �ملتلقي و�لتعبري 

عن ق�سايا �أمته.
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بينما جاء يف حيثيات فوز �لناقد حامد 

أبو �أحمد �أن كتابه حتديث �ل�س������عر �لعربي..  �

تاأ�س������يل وتطبيق ك�سف عن متيز �ساحبه يف 

تقدمي روؤية جديدة لتحديث �ل�س������عر �لعربي 

وقدرته على نقل م�سامينه و�سوره �ل�سعرية 

و�أخيلت������ه وجماليات������ه كم������ا �أن �لناقد متيز 

باملو�س������وعية يف �لتنظري و�لتطبيق �لنقدي 

و�لو�سوح يف ��ستعمال �ملفرد�ت و�لتدقيق يف 

�سياغة وتناول �مل�س������طلحات وك�سف �أ�رض�ر 

)8(
�ل�سعر �لعربي �حلديث. 

ق�شائد من غوانتانامو: 

ي�سم ديو�ن »ق�س������ائد من غو�نتانامو.. 

�ل�س������جناء يتكلمون« خم�س ق�س������ائد فقط،  

أ�ستاذ  قال �ملرتجمان �مل�رضيان حممد عناين �

نكليزي بجامع������ة �لقاهرة وحممد  دب �الإ �الأ

نكليزية بجامعة حلو�ن  أ�ستاذ �للغة �الإ ه�سام �

�إنه ت�س������نى �حل�سول على �أ�س������ولها �لعربية 

�لتي كتبها �س������امي �حل������اج وعماد عبد �هلل 

ن �ل�سلطات  ح�س������ن وحممد �لغر�ين »وذلك الأ

مريكي������ة مل ت�س������مح بنزع �ل�رضي������ة �إال عن  �الأ

نكليزية لباقي �لق�س������ائد«، ومن  �لرتجمة �الإ

�لطبيع������ي �أن تختلف �لرتجم������ة �لعربية عن 

�سلية �لتي ��ستخدمها �ملعتقلون  �لكلمات �الأ

يف ق�سائدهم. 

ويق������ول �لغر�ين وهو معتقل ت�س������ادي يف 

ق�سيدته »�م�س على حذرك يف ديار �لعجم، 

ول������و �أعطوك ذمم������اً تلو �ل������ذمم، جئت �إىل 

أي������ت منهم �خلباثة.  بالدهم در��س������ة، فقد ر�

وحا�رضو� �مل�سجد بال�سالح، كاأنهم يف �ساحة 

�لقتال، من حقدهم �رتكبو� �لوقاحة،وحربهم 

�سالم و�لعد�لة«.  �الإ

�أما �سامي �حلاج �لذي كان يغطي �حلرب 

على �أفغان�س������تان لقناة �جلزيرة �لف�س������ائية 

فيق������ول يف ق�س������يدته �لدموع �ل�س������اجمات: 

يقولون متث������ال �لعد�لة عندنا-وحرية �لر�أي 

�لذي هو �س������يب. فقلنا لهم لي�س �لعد�لة يف 

�لبنا-�أو �سورة و�لظلم للخلق يرعب. فيا جمل�س 

من �لذي بات يرت�سي- ظهور �ليتامى كل  �الأ

أ�سكو حاجتي ثم عربتي  يوم ويرهب، �إىل �هلل �

- وغربة مظلوم تلوح وتغرب. 

�أما ح�س������ن فهو ميني �عتقل يف باك�ستان 

حيث كان يدر�س يف �إحدى جامعاتها. ويقول 

يف ق�سيدته »�حلقيقة«: �إنه �سيف�سح �لظلم 

»وق������ف �لطغاة بحده������م وحديدهم يف وجه 

أتو� جموعاً يف �لظالم  هذ� �لنور يف �إ�رض�ر. و�

يقودهم-�إبلي�س يف تيه ويف �إكبار. نزلو� على 
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�أر�س �ل�س������الم فاأ�سبحت-�أر�ساً لكل منافق 

غد�ر. �هلل موالنا وال موىل لهم-هو ح�س������بنا 

أنعم به من جار«. �

ويقع �لديو�ن يف 72 �س������فحة متو�س������طة 

�لقطع و�س������در عن منظمة �لعف������و �لدولية 

ود�ر �لفار�بي يف بريوت، وي�سم 21 ق�سيدة 

جمعها بع�س حمامو �ملعتقلني وحمرر �لن�سخة 

نكليزية مارك فالكوف �لذي قال: �إن كثري�ً  �الإ

من �ملعتقلني �جتهو� �إىل كتابة �ل�سعر »كو�سيلة 

للحف������اظ على �تز�نه������م �لعقل������ي وللتذكري 

باملعاناة �لتي كابدوها ول�س������ون كر�متهم من 

خالل تقدمي �أعمال �إبد�عية« م�س������بها �إياهم 

مبعتقلي �لر�أي يف �الحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق 

ومع�س������كر�ت �العتقال �لنازية ومع�س������كر�ت 

�رضى �حلرب �لعاملية  مريكي������ة الأ �العتقال �الأ

�لثانية من �ليابانيني. 

وت�س������من �لديو�ن مقدمة ملنظمة �لعفو 

�لدولية تق������ول: �إن ق�س������ائد �لديو�ن كتبت 

أ�س������د �لظروف �س������عوبة وبوؤ�سا �إذ كتبها  »يف �

أ�س������خا�س ظلو� رهن �العتقال طيلة �سنو�ت  �

مريكي يف خلي������ج غو�نتانامو  يف �ملعتق������ل �الأ

بكوب������ا، حيث  �حتجز هن������اك مئات �لرجال 

و�لفتيان �مل�س������لمني ب������دون تهمة وال حماكمة 

أنه حتى نهاية  ويف �أو�ساع قا�سية، وت�سيف  �

2007 كان �أكرث من ثلث �ملعتقلني من �ليمن،  

ورغم عودة بع�س �ملعتقلني �إىل بلد�نهم فان 

�لغمو�س يحيط بكثريين.

وتق������ول �ملنظمة يف مقدم������ة �لديو�ن �إن 

�إغ������الق غو�نتانامو �إذ� ح������دث ذ�ت يوم فلن 

يكون كافيا يف حد ذ�ته »فلي�س هذ� �ملعتقل 

أو�س������ع من  �إال �جلان������ب �لظاه������ر من نظام �

�النتهاكات �ملروعة �لتي تبدت يف �ل�س������جون 

�مل�سماة »�ملو�قع �ل�سود�ء« وهي �سجون �سيئة 

مريكية يف بلد�ن  �ل�سمعة تديرها �ل�سلطات �الأ

�أخرى كما جتل������ت يف نط �نتهاكات حقوق 

ن�س������ان �ملتف�سية ب�س������كل مكثف يف خمتلف  �الإ

�لبلد�ن �لعربية وقد ��س������تغلت هذه �لبلد�ن 

رهاب« ملو��س������لة عمليات  »�حلرب عل������ى �الإ

�سالميني و�ملطالبني  �لقمع �لتي ت�ستهدف �الإ

�س������الح مبا يف ذلك �أن�سار �لدميقر�طية  باالإ

)9(
ن�سان« وحقوق �الإ

 اتهام خو�شيه �شيل بال�رسقة: 

�سباين  جرى موؤخر�ً توجيه �تهام للكاتب �الإ

�حلائز علي جائزة نوبل كاميلو خو�سيه �سيال 

قل �سهرة، وذلك  ب�رضقة عمل �أحد �لكتاب �الأ

كرث رو�جا، حيث تردد  يف و�ح������د من كتبه �الأ
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عن �س������يال �رضقت������ه فقر�ت لكتابه »�س������ليب 

أندرو« من كتاب لكارمن فورمو�سو  �لقدي�س �

بعنو�ن »كارمني، كارميال، كارمينا«.

عالم �أن قا�سياً  وذكرت بع�س و�سائل �الإ

مبحكمة بر�سلونة �لد�ستورية قد طلب �أور�ق 

أثناء �سنو�ته  �لق�سية، �لتي لوثت �سمعة �سيال �

عادة فتحها، كما طلب من خبري  خ������رية، الإ �الأ

�أدبي �إعد�د تقرير �س������امل عما �إذ� كان �سيال 

أنه  أو � و�حد� من �أف�س������ل كتاب �إ�سبانيا حقا، �

بب�ساطة ل�س �أدبي.

وكانت �ل�سيدة فورمو�س������و قد �دّعت �أن 

�أجز�ء كبرية قد �نتزعت من رو�يتها و�أدخلت 

�سيال �إىل قاعات �ملحاكم، وكانت �لق�سية قد 

أنها مل حّتل حتى وفاة  بد�أت عام 2001 �سوي �

�سيال.

وقد كل������ف قا�س باملحكمة �لد�س������تورية 

دب �ملتقاعد بجامعة بر�سلونة،  أ�ستاذ �الأ ن � �الآ

لوي�س �إزكوي������ريدو، بالرد تف�س������يليا عن 65 

نقطة جاءت باالدعاء عندما �أتت �لق�س������ية 

موؤخر� للمحكمة.

وىل، قال قا�س �إن �سيال  أنه باملرة �الأ ويذكر �

لي�س مذنبا حيال �رضقة م�ساهد و�سخ�سيات 

و �أعمال وحت������ى كلمات من كتاب �ل�س������يدة 

فورمو�س������و، لكن الحقا �رضح خبري للمحكمة 

باأن ثمة �أ�سد�ء و�سّدف بني �لعملني، مبا يف 

ذل������ك حقيقة �أن �لق�س������ة يف �لرو�يتني تدور 

يف مقاطع������ة الكورونيا بجليقي������ة، وكالهما 

�س������بانية �لثانية  ي�س������ري لبد�ية �جلمهورية �الأ

�سنة 1931، وفيهما �سخ�سية تدعي يعقوب 

و�سخ�سية ن�سائية خبرية يف لعب �لورق وبهما 

ر�وي و�سخ�سيتني ن�سائيتني.

وق������د قال عي�س������ى دياز فورمو�س������و، �بن 

�ل�س������يدة فورمو�س������و وحماميها، للمحكمة �أن 

�س������د�ر ر�أي  �خلبري مل يتعمق بالقدر �لكايف الإ

أنه يجب  و��سح ب�ساأن �لت�سابه يف �لرو�يتني و�

�إع������ادة قر�ءة �لن�س������ني جم������دد�ً. وقد �أدعي 

�ل�س������يد دياز فورمو�سو �أن نا�رض كتاب �سيال، 

خر ال�س������تباحته ن�رض  بالنيت������ا، مذنب هو �الآ

أنكر �س������يال كل  م������ه دون �إذنها، وقد � عمل الأ

ويل. هذه �التهامات م�سبقاً باملرة �الأ

و�س������وف يقرر قا�س عقب تقدمي �ل�سيد 

مر يحتمل  �إزكويريدو تقريره م������ا �إذ� كان �الأ

�أن تدخل �لق�س������ية قاعة �ملحكمة �أم ال. ويف 

�لغالب، م������ع عدم قدرة �س������يال على �لدفاع 

عن نف�سه بوفاته، فاإن �التهامات لن تتجاوز 

كونها حم�س �دعاء�ت. لكن، ومنذ وفاة �سيال 
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عام 2002، فاإن �سمعة و�حد من �أكرث رو�ئيي 

أ�سبانيا �سهرة قد تعر�ست لعدد من �ل�رضبات  �

أتهم������ه �ملوؤرخ  �لقا�س������ية. ففي ع������ام 2004، �

بريي ي�س������ا�س بالتج�س�س ل�سالح �لديكتاتور، 

�جلرن�ل فر�ن�سي�س������كو فر�نك������و، عرب طرحه 

أ�س������ماء �لكتاب �ملعار�س������ني �لذين  عدد من �

)10(
ميكن �إعادتهم لعقيدة �لكوديللو. 

اإحــــــاالت

نباء العربية ال�شورية »�شانا«  وكالة االأ  -1 

WWW.SANA.ORG
موقع ن�شيج  -2

WWW.NASEEJ.COM
�شبكة املعلومات العربية املحيط  -3

WWW.MOHEET.COM
و�شط وكالة اأنباء ال�رسق االأ  -4

WWW.MENA.ORG. EC
نباء الكويتية »كونا« وكالة االأ  -�

WWW.KUNA.NET
نباء وكالة املغرب العربي لالأ  -�

WWW.MAP.CO.MA
نباء اخلليج  وكالة االأ  -7

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
موقع العرب اأونالين  -�

 WWW.ARABONLINE.COM
موقع ميدل اي�شت اأن الين  -9

WWW.MIDDLE-EAST.ONLINE.COM
10- وكالة رويرتز  

WWW.REUTERS.COM

¥µ
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خمتار�ت من د�ر�صي �لرت�ث �لعربي

عر�ض وتقدمي : حممد �شليمان ح�شن
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�س������در حديثاً، عن وز�رة �لثقافة �ل�سورية، كتاب حتت عنو�ن: »خمتار�ت 

من د�ر�س������ي �لرت�ث �لعربي«. �لكتاب من تاأليف �لباحثني: �لدكتور علي �لقيم 

و�لدكتور عزت �ل�س������يد �أحم������د. يقع �لكتاب يف /360/ �س������فحة من �لقطع 

�لكبري. نقدم عر�ساً له مبا يت�سق و�ملعطيات �ملعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

خمتـــــــــــارات 

من دار�ســـــي الرتاث العربــــي

باحث �شوري. ❁

˜

❁❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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ق������دم للكت������اب، �ل�س������يد وزي������ر �لثقافة 

�لدكتور ريا�س نع�سان �آغا بالقول: �حلديث 

يف �ل������رت�ث حديث يف �لهوي������ة. فالرت�ث هو 

مة مبختلف مكوناتها  حديث يف ما�س������ي �الأ

�ملا�س������وية، ومكون������ات �ملا�س������ي هي عنا�رض 

مة. �لهوية وخ�سائ�س �سخ�سية �الأ

من ه������ذ� �ملنطل������ق، �لبح������ث يف �لرت�ث 

م������ة. و�أمتنا  و�جب �نتماء، و�س������عي لبناء �الأ

بعرف �لتاري������خ و�لبحث، م������ن �أعرق �الأمم 

�حلّية. فقد �حت�س������نت �أوىل �حل�س������ار�ت، 

أ�س�س  أو�ئل �الكت�س������افات، وو�س������ع علماوؤنا � و�

�لعلوم و�لفنون.

يف در��س������ة �لرت�ث، �لك�سف عما فيه من 

آث������ار وخمطوط������ات و�إجناز�ت. �إن ح�س������ور  �

م������ة، ه������و عملية  �ل������رت�ث يف �سخ�س������ية �الأ

تفاعلي������ة، ومن هنا، تنب������ع �أهمية �لعمل يف 

�لرت�ث، و��س������تخر�ج ما ه������و كامن فيه، وما 

�س������مت خو�فيه و�لتذكري مبا هو ظاهر منه 

أب������رز �لعو�مل  م������ر �أحد � وفي������ه. �إن هذ� �الأ

�لت������ي حدت بوز�رة �لثقافة �إىل �لوقوف عند 

د�ر�سي �لرت�ث �لعربي.

❁    ❁    ❁

الرتاث بني املفاهيم والدللة..

ما الرتاث؟

رث. ما يرتكه  يف �ملفه������وم: �لرت�ث من �الإ

�ل�س������ابق لالح������ق. ج������اء يف ل�س������ان �لعرب: 

�س������ل. وق������ال )�ب������ن �العر�بي(:  رث: �الأ »�الإ

رث:  رث يف �حل�سب، و�لورث يف �ملال. و�الإ �الإ

�ملري�ث. و�لرت�ث يف �مل�س������اوقة �ال�سطالحية 

بني �للغات، هي �نتقال �ل�س������مات �حل�سارية 

و�لثقافية ملجتم������ع من جيل �إىل جيل. وعلى 

هذ�، فال������رت�ث هو كل �إرث جمعي، و�ملري�ث 

هو كل �إرث فردي، ويف �لعلوم: �ملورثات هي 

مة،  أو �الأ �جلينات �لتي حتدد هوية �ل�سخ�س �

وهي تنتق������ل من جيل �إىل جيل. فالرت�ث هو 

حد �أن يت�رضف  مة، ال يحق الأ ملك جماعي لالأ

رث  أي�س������اً �الإ فيه ت�رضف �ملالك �لفرد. وهو �

حفاد. وقد  جد�د لالأ �ملادي �لذي يخلف������ه �الأ

ح�رض �لباحث )�إبر�هي������م �حليدري( مفهوم 

�لرت�ث يف �ملو�سوعة �لفل�سفية �لعربية، �إذ قال: 

�لرت�ث بو�سفه ��سطالحاً �جتماعياً، يتحدد 

مة من  بال�س������مات �حل�سارية و�الجتماعية الأ

�الأمم، وبو�سفه تر�كماً ح�سارياً وثقافياً عرب 

جي������ال و�لقرون يت�س������من �لعنا�رض �ملادية  �الأ
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و�ملعنوية للح�س������ارة. ميكن تق�سيم م�سمون 

أو �ملنهج.  �لرت�ث وفق �ملقت�س������ى �أو �حلاجة �

آلية �نتقالية  و�إذ� نظرنا �إىل �لرت�ث من ز�وية �

م������ن جيل �إىل جيل �أمكنن������ا �لوقوف �أمام ما 

ر�دة، و�إىل  آلياً وم������ا ينقل بالرغبة و�الإ ينتقل �

ما هو �س������ائب وخائب. وما ي�سلح لفرتة وال 

خرى، وما ينظر �إليه نظرة جتزيئية  ي�سلح الأ

كالعاد�ت و�لطبائع و�ملعتقد�ت..�إلخ 

❁    ❁    ❁

�س������ماء  ق������ّدم �لكت������اب جمموع������ة من �الأ

ل�سخ�س������يات فكري������ة �س������اهمت يف در��س������ة 

�لرت�ث �لعربي، وقدمت �لكثري من �ملوؤلفات 

يف  و�س������اهمت  بح������اث،  و�الأ و�لدر��س������ات 

ندو�ت وموؤمت������ر�ت، ودّر�س������ت علوم �لرت�ث 

يف �جلامع������ات و�ملعاهد. �أما �ل�سخ�س������يات 

بجدي،  �لتي مت تقدميها ح�س������ب �لرتتيب �الأ

لق������اب فهي: �بر�هيم �لكيالين،  مع حفظ �الأ

�أحمد حمم������ود خليل. �أحم������د ر�تب �لنفاخ. 

�أحمد عل������ي دهم������ان. بغد�د عب������د �ملنعم. 

ر�س. جعفر دك �لباب. جميل  تي�سري �سيخ �الأ

�سليبا. جودة �لركابي. ح�سن عبا�س. ح�سني 

�ل�س������ّديق. �سامي �لدهان. �س������امي �لكيايل. 

فغاين. �سهيل زكار. �ساكر م�سطفى.  �سعيد �الأ

�سكري في�سل. �سوقي �ملعري. �سالح �لدين 

�لزعبالوي. �س������الح �لدي������ن �ملنجد. عادل 

له نبهان،  �لعو�. ع������ادل فريجات، عب������د �الإ

�سرت.  عبد �حلفيظ �ل�سطلي، عبد �لكرمي �الأ

عبد �لك������رمي �ليايف. عبد �لك������رمي يعقوب. 

عبد �ملع������ني �مللوحي، عزت �ل�س������يد �أحمد. 

عفيف �لبهن�س������ي. علي �لقيم. عمر �لدقاق. 

أ�سليم. فريد جحا.  عمر مو�سى با�سا. فاروق �

قا�س������م وهب. مازن �ملبارك. حممد ر�سو�ن 

�لد�ي������ة. حممد زه������ري �لباب������ا. حممد زهري 

حميد�ن. حممد علي �س������لطاين. حممد فاحت 

زغل. حممد قجة. حممود �لربد�وي. حممود 

فاخ������وري. حممود فردو�������س �لعظم. مظهر 

�حلجي. وليد حممد �رض�قبي. وهب رومية.

❁    ❁    ❁

نحاول يف تقدمينا ه������ذ�، �لوقوف عند 

آنفاً، نظر�ً  �س������ماء �لتي ورد ذكرها � بع�س �الأ

�سماء �ملوجودة، وقد  حاطة بكل �الأ ل�سعوبة �الإ

ول �لذي ولد  �رتاأين������ا �لوقوف عند �جليل �الأ

ول من �لقرن �لع�رضين �ملن�رضم. يف �لربع �الأ

❁    ❁    ❁
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ابراهيم الكيلين...

ولد بدم�سق عام /1911/. تلقى در��سته 

وىل يف مد�ر�س������ها. �سافر �إىل فرن�سا وتابع  �الأ

دب  جازة يف �الأ در��سته �جلامعية حتى نال �الإ

�لعرب������ي /1937/ ثم �لدكت������ور�ه /1948/. 

دب �لعربي  عاد �إىل وطنه وعمل مدر�س������اً لالأ

يف ثانويات دم�س������ق. ثم �سّمي مدير�ً للتاأليف 

و�لرتجم������ة يف وز�رة �لثقافة، لينتدب بعدها 

�������رض�ف على �لدرو�������س �لعربية يف �لكلية  لالإ

�لفرن�س������ية )�لالييك(. �س������ّمي وزير�ً يف زمن 

�لوحدة �ل�سورية- �مل�رضية، وكانت له جهود 

لتاأ�س������ي�س فرق������ة �مل�رضح �لقوم������ي، كان من 

�أول �ملنت�س������بني �إىل �حت������اد �لكّت������اب �لعرب، 

جنبية. حاز  د�ب �الأ ر�أ�س حتري������ر جمل������ة �الآ

عام /1990/ على جائزة �لدولة �لتقديرية، 

وو�س������ام �ال�ستحقاق �ل�س������وري عام /2004/ 

بع������د وفاته يف /30حزي������ر�ن/2004/ تاركاً 

أربع������ني كتاباً بني �لرتجم������ة و�لتحقيق  نحو �

أبو �لطيب �ملتنبي  و�لتاأليف. م������ن ترجماته: �

دب �لعربي لبال�سري. ويف �لتحقيق:  وتاريخ �الأ

�لب�س������ائر و�لذخائ������ر و�لر�س������ائل ومثال������ب 

مت������اع للتوحيدي.  �لوزيرين و�ل�س������د�قة و�الإ

ويف �لتاأليف: عبقريات �س������امية و�سخ�سيات 

و�سور و�أحمد �ل�سايف �لنجفي.

يف كتابه: م�سطلحات تاريخية م�ستعملة 

يوب������ي و�ململوكي  يف �لع�س������ور �لثالث������ة: �الأ

�س������تاذ �بر�هيم  و�لعثم������اين، يق������دم لن������ا �الأ

�سماء و�مل�سطلحات  �لكيالين جمموعة من �الأ

و�القت�س������ادية  و�ل�سيا�س������ية  �الجتماعي������ة 

و�لفكرية �لتي كانت �س������ائدة يف تلك �حلقب 

مرب�طور لقب �أطلق يف  ن������ربور: �الإ منها: )�الأ

يوبي على �إمرب�طور �ل�س������ليبيني(.  �لعهد �الأ

طبار: مفردها  بد�رية: �ل�س������قاوؤون(. )�الأ )�الأ

طرب وه������ي �لفاأ�س م������ن �ل�س������الح(. )�لبابا: 
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أو �ملزي������ن(. )�لربطيل:  هو غا�س������ل �لثي������اب �

�لر�سوة(.

ر�ض.. تي�شري �شيخ الأ

ر�س بدم�سق عام  ولد تي�س������ري �س������يخ �الأ

/1923/. ويف ع������ام /1927/ �رحت������ل م������ع 

و�لدي������ه �إىل بريوت، وفيها �لتحق مبدر�س������ة 

فكار �البتد�ئية ثم كلية �ملقا�س������د  تنوي������ر �الأ

�سالمية. �لتحق بق�سم �لفل�سفة باجلامعة  �الإ

�ل�س������ورية عام /1948/. �ختري حما�رض�ً يف 

د�ب بدم�سق، وكذلك ليبيا.  كلية �لرتبية ثم �الآ

تويف يف �لثاين و�لع�رضين من �سباط /2003/. 

ترجم خم�سة ع�رض كتاباً من �أهمها: فرويد، 

ديكارت، �سبينوز�، �لفل�س������فة �لوجودية. �أما 

فل�س������فته �خلا�سة فجاءت يف: �لفح�س على 

أ�س������ا�س �ليقني و�الأخالق و�لفنون و�لتفكري.  �

أم������ا عنايته بالرت�ث فربزت يف: �لغز�يل، �بن  �

طفيل، �بن �سينا، �بن باجة.

يقول يف كتابه )�لغ������ز�يل(: يرى �لغز�يل 

�أن �لنور يفهم على �أنحاء ثالثة: فهم �لعو�م 

وفه������م �خلو��������س وفهم خو��������س �خلو��س. 

ولكن �لنور �حلق ال يدرك �إال بالنور �مللتفت 

�إىل عامل �لغيب، نور �لعقل و�لنبوة. �لنور هو 

�لوج������ود، و�لظلمة هي �لعدم. هذه �حلقيقة 

أنه لي�س يف  أو � هي ما �أدركه �ملت�س������وفة، ف������ر�

�لوجود �إال �هلل تعاىل. وهكذ� و�سل �لغز�يل 

�إىل حال������ة �لفن������اء �ل�س������وفية، فتجل������ت له 

�حلقيقة، فاإذ� كل �سيء نور، وكل نور يفي�س 

من ينبوع �لنور.

جميل �شليبا..

�س������احب �أول دكتور�ه فل�سفة يف �سورية. 

ولد يف )�لقرع������ون( لبنان ع������ام /1902/. 

أ �لدر��سة يف  �نتقل مع �أ�رضته �إىل دم�سق، وبد�

�ملكتب �ل�سلطاين �لعثماين، ثم �لتحق بتجهيز 

دم�سق )مكتب عنرب( ليح�سل على �لثانوية. 

�أوفدته وز�رة �ملعارف �ل�س������ورية �إىل فرن�سا، 

وح�س������ل على �لدكتور�ه عام /1927/. عاد 

�إىل دم�سق ليمار�س عمله كمدر�س يف �ملد�ر�س 

�لثانوية، فرئي�س������اً للتعلي������م �لثانوي، ومدير�ً 

جازة يف  ل������د�ر �ملعلمني. ح�س������ل  عل������ى �الإ

�حلقوق، و�نتخب ع�س������و�ً يف �ملجمع �لعلمي 

�لعربي بدم�س������ق. �سغل من�س������ب عميد كلية 

�لرتبية. و�فته �ملنية عام /1976/ يف بريوت، 

ودفن يف دم�سق. من �أهم موؤلفاته: �جتاهات 

�لنقد �حلديث يف �س������ورية. تاريخ �لفل�سفة، 
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�بن خلدون، �بن �سينا، �ملعجم �لفل�سفي، من 

�أفالطون �إىل �لفار�بي.

يق������ول يف كتاب������ه )م������ن �أفالط������ون �إىل 

�لفار�بي(: من �مل�سائل �لتي ذكرها �لفار�بي 

يف كتاب �جلم������ع بني ر�أيي �حلكيمني، تباين 

مذهب �حلكيم������ني يف تدوين �لعلوم وتاأليف 

أي�س������اً م�س������األة �ملثل  �لكتب. ومن �مل�س������ائل �

�خلالدة يف فل�سفة �أفالطون. وم�ساألة حدوث 

�لعامل �إذ �إن �حلكيمني متفقان يف �إبد�ع �لعامل 

وحدوثه.

جودت الركابي..

ولد جودت �لركابي بدم�سق عام /1913/، 

ول. عمل  ويف مكت������ب عنرب تلّقى تعليم������ه �الأ

معلم������اً يف دير �لزور، ويف /1941/ ح�س������ل 

دب �لعربي من فرن�سا.  على �لدكتور�ه يف �الأ

أ�ستاذ�ً يف كلية �لرتبية  عاد �إىل دم�سق ليعمل �

بجامعة دم�سق، دّر�س يف جامعات �جلز�ئر. 

دباء �ل�سوريني )جمعية  أ�س�������س مع بع�س �الأ و�

دباء(. رحل عن دنيانا عام /1999/. من  �الأ

ندل�سي، �لطبيعة  دب �الأ �أهم موؤلفاته: يف �الأ

ندل�سي. يف �ل�سعر �الأ

يرى يف كتاب������ه: )نظرة �لنقد �لقدمي �إىل 

دبي(: �لن�������س �لعربي قدمي قدم  �لن�������س �الأ

�لع������رب. فال�س������عر�ء و�لكّتاب هم �أ�س������حاب 

بد�عية. كان �لنقد يف بد�ياته  �لن�س������و�س �الإ

ذوقي ث������م تط������ور �إىل نقذ لغ������وي وبالغي، 

كما ظهر يف كتاب )طبقات �ل�س������عر�ء( البن 

�ساّلم �جلمحي. وكتاب )�لبديع( البن �ملعتز، 

مدي. ويف كل هذه �ملوؤلفات  و�جلرجاين و�الآ

ن������رى �أن روؤية �لن�������س يف �لقدمي كانت روؤية 

لغوية بالغية.

�شامي الدهان..

ولد يف حل������ب عام /1912/ وفيها تلقى 

أ �لنب������وغ علي������ه مبكر�ً،  ول. ب������د� تعليم������ه �الأ

بحاث يف �للغة  فرتج������م وكتب عدد�ً م������ن �الأ

و�لبيد�غوجي������ا. �أوفدته �لدولة �إىل فرن�س������ا 

ومنها ح�س������ل عل������ى �لدكتور�ه، ح������ول �أبي 

فر��������س �حلمد�ين. ع������اد �إىل حل������ب وعمل 

دب �لعربي يف �لكلية �لفرن�سية.  أ�س������تاذ�ً لالأ �

�نتدب ع�سو�ً يف �ملعهد �لفرن�سي للدر��سات 

�ل�رضقية، ثم ع�سو�ً يف جممع �للغة �لعربية، 

د�ب.  على لرعاية �لفنون و�الآ ويف �ملجل�س �الأ

وع�سو�ً مر��ساًل يف �ملجمع �لعلمي �لعر�قي. 

ت������ويف يف �لع�رضين من متوز /1971/ ليدفن 
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عالق �خلطرية البن  آث������اره: �الأ يف حلب. من �

مري �سكيب �أر�سالن. ر�سائل  �سد�د )حتقيق( �الأ

عالم يف �سورية. �بن ف�سالن، �ل�سعر�ء �الأ

�شامي الكيايل..

بد�عي  ��ستهر �سامي �لكيايل بن�ساطه �الإ

يف �لعديد من �جلو�نب: �سعر و�أدب وتر�ث. 

ول������د يف حل������ب /1898/. تلق������ى تعليم������ه 

ول يف �ملدر�س������ة �ل�س������لطانية. �أ�سدر عام  �الأ

/1927/ جملة �حلديث و��ستمرت حتى عام 

/1960/. رح������ل �إىل فرن�س������ا ودول �أوروبية 

ع������دة، ودون �نطباعات������ه �لذ�تي������ة يف كتاب 

أوروب������ا(. �س������ارك يف �لعديد من  )�س������هر يف �

�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت. ت�س������لم منا�س������ب عدة: 

مدير�ً لد�ر �لكتب �لوطنية. م�ست�سار�ً ثقافياً 

ل�سورية يف �ليون�سكو. ع�سو�ً يف جممع �للغة 

�لعربية بالقاهرة. توفاه �هلل عام /1972/. 

م������ن موؤلفاته: �ب������ن �لقارح، �س������هاب �لدين 

�ل�سهروردي. مع �أبي �لعالء. مع طه ح�سني. 

ويل �لدين يكن.

يقول يف مقالة له بعنو�ن: )�ملنازع �لقومية 

عند �ملتنبي(: �أدب �ملتنبي مل يكن �أدب �حلكمة 

دب  و�ملديح فقط، بل �س������ورة حية لهذ� )�الأ

�لقوم������ي(. منازع تنبثق من ق�س������ائد �ملديح 

ن�س������انية �ل�ساملة،  �لتي جتمع بني نظرته �الإ

وعاطفته �لعربية �لز�خرة.

فغاين.. �شعيد الأ

من �أ�سل �أفغاين. ولد بدم�سق /1909/. 

موي، و�لتحق  ول يف �جلامع �الأ تلقى تعليمه �الأ

�سعاف �خلريي، ومنها  يف �ل�سابعة مبدر�سة �الإ

�إىل مدر�س������ة �لتطبيقات ثم مكتب عنرب. بعد 

د�ب �لعليا  نيله �لثانوية �لتحق مبدر�س������ة �الآ

يف �جلامعة �ل�س������ورية، ونظر�ً لتفوقه، ُعنّي 

د�ب. دّر�س يف  مدر�ساً م�س������اعد�ً يف كلية �الآ

�لعديد م������ن �جلامعات �لعربية. �نتخب عام 

/1970/ ع�س������و�ً مر��س������اًل يف جممع �للغة 

�لعربية بالقاهرة. تويف يف مكة �ملكرمة ودفن 

أ�سو�ق �لعرب،  فيها. من موؤلفاته: �بن حزم، �

أة، تاريخ د�ريا)حتقيق(، معاوية  �سالم و�ملر� �الإ

�ساطري، عائ�سة و�ل�سيا�سة. يف �الأ

�شاكر م�شطفى..

أدي������ب وباح������ث. ولد بدم�س������ق  م������وؤرخ و�

/1921/ ومن مد�ر�سها نال �ل�سهادة �لثانوية 

جازة يف  ثم ذه������ب �إىل �لقاهرة ومنها نال �الإ

�لتاريخ، ث������م ذهب �إىل �س������وي�رض� ومنها نال 
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�لدكتور�ه. عمل يف �لتدري�س �جلامعي، ودّر�س 

يف �لعديد من �جلامعات �لعربية. �سارك يف 

تاأ�س������ي�س �حتاد �لكّتاب �لعرب و�أ�رضف على 

عالم.  م�رضوعات قومية. ويل من�سب وزير �الإ

ترك لنا �أكرث من خم�س������ني كتاباً مطبوعاً من 

�سالم. تاريخنا بقايا  �أهمها: تاريخ �لعرب و�الإ

و�سور، ح�سارة �لطني، رجال و�سياطني، يف 

�لتاريخ �ل�سامي.

�شكري في�شل..

�أديب وباحث يف �لرت�ث �لعربي. ولد يف 

وىل،  دم�س������ق /1918/. وفها تلّقى علومه �الأ

�س������افر بعدها �إىل �لقاهرة ومن جامعة فوؤ�د 

جازة و�ملاج�س������تري و�لدكتور�ه.  ول نال �الإ �الأ

عاد �إىل دم�سق، وعمل يف �لتدري�س بجامعة 

دم�س������ق، ثم يف �ل�سعودية. �س������ّمي ع�سو�ً يف 

ع�س������اء  جممع �للغ������ة �لعربي������ة. كان من �الأ

�ملوؤ�س�س������ني الحتاد �لكتاب �لعرب. �س������ارك 

يف ع������دد من �ملوؤمت������ر�ت و�لن������دو�ت. تويف 

يف 1985/8/3/. ت������رك �لعديد من �لكتب 

أبو �لعتاهية، �ل�س������اعر �لقروي،  من �أهمها: �

ديو�ن �لنابغة �لذبي������اين )حتقيق(. يقول يف 

بحث������ه: )مكانة �لرت�ث يف حركتنا �لثقافية(: 

أو  �إن �لعم������ل يف �لرت�ث يتح������رك يف ميادين �

مر�حل خم�س هي: مرحلة �لتعرف، �جلمع، 

ولية، �لفهار�س �لدقيقة، مرحلة  �لفهار�س �الأ

�لتحقيق و�لن�رض.

�شلح الدين الزعبلوي..

ولد يف دم�سق /1912/. در�س يف حم�س 

وىل. و�لتحق بكلية �لطب  ودم�سق �ملرحلة �الأ

يف �جلامعة �ل�س������ورية، لكنه مل يكمل تعليمه. 

عم������ل يف ديو�ن وز�رة �ملعارف بدم�س������ق، ثم 

�ل�س������وؤون �لقانونية، ثم �لتحق بكلية �حلقوق 

جازة. عم������ل يف �لتدري�س ما يزيد  ون������ال �الإ

عن ثالثني �سنة. �س������غل من�سب مدير تربية 

دم�س������ق. �نت�س������ب �إىل �حتاد �لكّتاب �لعرب. 

من موؤلفاته: لغة �لعرب، مع �لنحاة، مذ�هب 

آر�ء، م�س������الك �لقول، م������ن بحث له بعنو�ن  و�

)تدرج �ملعاين( يقول: م������ن �لنقاد من يتعلق 

بظاهر �لن�������س �ملدرج يف �ملعاج������م. ولكنها 

ئمة  لي�س������ت عدة �لنحوي فقط. وقد د�أب �الأ

و�ئل على �لبحث عن �أ�سل �للفظ. بل تابع  �الأ

بع�س������هم �لبحث يف تدرج معن������اه ويف تقلبه 

وتنقله وحتديد داللته يف مر�حل حياته.
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�شلح الدين املنجد..

ول������د يف دم�س������ق /1920/. وفيها تلقى 

ول. ث������م �لتح������ق ب������د�ر �ملعلمني  تعليم������ه �الأ

�البتد�ئي������ة، فكلية �حلقوق. توىل من�س������ب 

�أمانة �رض �لتعلي������م �لعايل و�خلا�س يف وز�رة 

�ملع������ارف، و�نتخ������ب ع�س������و�ً يف �جلمعي������ة 

�لدولية للدر��س������ات �ل�رضقية يف ليدن. �سّمي 

مدير�ً ملعه������د �ملخطوطات يف جامعة �لدول 

أ�س������تاذ�ً حما�������رض�ً يف جامعة  �لعربية. عمل �

طهر�ن، ثم كلية بريوت للبنات. من موؤلفاته: 

ن�سان عند �لعرب.  �سالم، تاريخ �الإ بل�سفة �الإ

حمام������ات دم�س������ق. خطط �ل�س������ام. ن�س������اء 

عا�سقات، مولد �لر�سول.

عادل العوا..

ول������د يف دم�س������ق ع������ام /1921/. ويف 

مد�ر�سها تعلم حتى �لثانوية. �سافر �إىل فرن�سا 

ومنها ح�س������ل على �لدكتور�ه يف �لفل�س������فة 

أ�ستاذ�ً يف كلية  من جامعة �ل�س������وربون. عمل �

د�ب، ورئي�س������اً لق�سم �لدر��سات �لفل�سفية  �الآ

و�الجتماعية. ع�س������و جمم������ع �للغة �لعربية. 

�نتقل �إىل جو�ر ربه يف /2002/2/27/. من 

موؤلفاته: �لف�س������ائل �لعربي������ة، معامل �لكر�مة 

�لعربية. �ملعتزلة و�لفكر �حلر.

عبد الكرمي اليايف..

�ساعر و�أديب وعالمة مو�سوعي.. ولد يف 

مدينة حم�������س /1917/ وفيها تلقى تعليمه 

ول، ليلتح������ق بكلي������ة �لط������ب يف �جلامعة  �الأ

�ل�سورية، لكنه مل يكمل تعليمه، بل غادر �لطب 

لدر��س������ة �لعلوم �لطبيعية يف فرن�سا، ومنها 

جازة يف �لعلوم �لريا�سية و�لطبيعية،  نال �الإ

د�ب، كم������ا �لدكتور�ه يف  ج������ازة يف �الآ ث������م �الإ

�لفل�سفة. ي�ساف �إىل ذلك نيله عدة �سهاد�ت 

�أخرى منها: علم �لنف�س، فل�سفة �جلمال وعلم 

�لفن، �ملنطق و�لفل�سفة و�لعلوم، تاريخ �لعلوم 

وفل�س������فتها، علم �الجتماع و�الأخالق. عمل 

يف ق�سم �لدر��س������ات �لفل�سفية و�الجتماعية 

باجلامعة �ل�س������ورية. وهو ع�س������و يف �لعديد 

م������ن �الحتاد�ت �لعاملية. �نتخب ع�س������و�ً يف 

جممع �للغ������ة �لعربية بدم�س������ق. له جمموعة 

من �لكتب من �أهمها: بد�ئع �حلكمة، �سجون 

فنية، �لفيزياء �حلديثة و�لفل�سفة.
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عمر مو�شى با�شا..

ول������د يف حم������اة /1925/ وفيه������ا تلقى 

علومه حتى �لثانوية، ثم د�ر�ساً للغة �لعربية 

بجامعة دم�س������ق، لينتقل بعدها �إىل �لقاهرة 

وين������ال �ملاج�س������تري و�لدكت������ور�ه. بع������د ذلك 

توج������ه �إىل باري�س ليح�س������ل عل������ى دبلوم يف 

د�ب  �ملخطوط������ات. عنّي مدر�س������اً يف كلية �الآ

بجامعة دم�س������ق، ثم ع�سو�ً يف �حتاد �لكّتاب 

�لعرب، ورئي�ساً لق�سم �للغة �لعربية بجامعة 

دم�س������ق. ل������ه �لعديد م������ن �ملوؤلف������ات منها: 

�ب������ن نباته �مل�������رضي، �بن �لنقي������ب، �لعفيف 

�لتلم�ساين، قطب �لع�رض عمر �ليايف. يقول 

حياء يف  يف بح������ث له بعن������و�ن )�لتجديد و�الإ

أنه يف كل مئة �س������نة  �لرت�ث �لعربي �ملئوي(. �

�س������المي �سخ�س������ية تعمل  يظهر يف �لعامل �الإ

عل������ى تطوير وجتديد و�إحياء ت������ر�ث �أمتها. 

وىل كان �خلليفة عمر بن  فعلى ر�أ�س �ملئة �الأ

أبو عبد �هلل  عبد �لعزي������ز. و�لثانية �ملجتهد �

�ل�سافعي. و�لثالثة �حل�سن علي بن �إ�سماعيل 

أبو بكر حممد  �سعري. و�لر�بعة �لباقالين � �الأ

�بن �أبي �لطيب. و�خلام�سة �لفقيه �ملت�سوف 

أبو حامد �لغز�يل.و�ل�ساد�سة �سلطان �لعلماء  �

أبو حمم������د عز �لدين عب������د �لعزيز بن عبد  �

�ل�سالم. و�ملئة �ل�سابعة �بن دفيق �لعبد.

حممد زهري البايا..

ولد مبدينة دم�سق عام /1920/ وتلقى 

علوم������ه فيها حتى نال �لثانوية ليلتحق بكلية 

�ل�س������يدلة بجامعة دم�س������ق، ويح�س������ل على 

جازة. �أوفد �إىل بعثة يف بلجيكا فتخ�س�س  �الإ

يف علم �لعقاقري و�لنباتات �لطبية، وح�س������ل 

على �لدكتور�ه، ليعنّي بعدها مدّر�ساً يف كلية 

�ل�سيدلة بجامعة دم�س������ق. �أوفد �إىل باري�س 

للبحث عن �ملخطوطات �لعربية، و�نت�س������ب 

�إىل �جلمعية �لفرن�س������ية لتاريخ �لطب، و�إىل 

معه������د �لرت�ث بجامعة حل������ب، ودّر�س تاريخ 

�لطب و�ل�سيدلة وعلم �لنبات. من موؤلفاته: 

�ملوؤلفات �لطبية لل�س������يوطي. تاريخ وت�رضيع 

�آد�ب �ل�سيدلة. من موؤلفات �بن �سينا. يقول 

يف ح������و�ر �أُجري معه ح������ول تعريف �لرت�ث: 

أردن������ا �أن نعرف �ل������رت�ث تعريفاً جامعاً  �إذ� �

مانعاً نقول: هو تر�كم ح�س������اري وثقايف يتم 

جيال. وهو ي�سمل  عرب �لع�س������ور وتتو�رثه �الأ

دب و�ل�س������عر،  �أمور�ً معنوية تتعلق باللغة و�الأ

�س������افة للتقاليد و�لع������اد�ت و�ملعتقد�ت،  باالإ

كما ي�سمل مهار�ت عملية وفنية ومهنية.
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اإ�صدارات

احلل���م الكبري: جمموع������ة من �ملقاالت، 

�س������درت عن �حت������اد �لكّت������اب �جلز�ئريني، 

للباحث �لدكتور »عبد �جلليل م�سطفاوي«. 

ق������دم للمجموعة �لدكت������ور »حممد مرتا�س« 

بالق������ول: �إنه������ا جمموعة مقاالت ق�س�س������ية 

مطابقة لطبيعة �جلز�ئر �ل�ساحرة ميتح من 

قر�ء�ته �ملتعددة، وين�سخ من ذ�كرته..«.

�أور�ق �مل�ستى: ديو�ن �سعر لل�ساعر �لكبري 

�سليمان �لعي�سى، خ�س�سه لعالقته بجغر�فية 

أو كما يقال »م�ستى  �سورية يف بلدة »�مل�ستى« �

�حلل������و«. هو وفاء له������ذه �لقري������ة �لو�دعة. 

�لديو�ن جمموعة من �سعر ونرث وزجل. حاول 

فيه تقدمي روؤية �سعرية ب�رضية ح�سية تاأخذ 

ن�س������انية مع  بعني �العتبار متاهي �لذ�ت �الإ

�لطبيعة.

�لنظام �لعاملي للقرن �لو�حد و�لع�رضين: 

أو تكني( ترجمها �إىل �لعربية:  در��سة للباحث )�

د. ه�س������ام حمادي ويون�س ديب. �سدرت عن 

د�ري �حل�س������اد و�ل�سو�س������ن بدم�س������ق. �سّم 

أبو�ب وعدد�ً من �لف�س������ول  �لكتاب ثالث������ة �

حادية �لقطبية، و�لتحدي  تناولت �لعوملة و�الأ

وروبي �لغربي، و�لتحدي �ل�س������يني لبناء  �الأ

قطاب. يقع �لكتاب يف /482/  عامل متعدد �الأ

�سفحة.

لغ���از: �س������در حديث������اً كتاب  كوك���ب الأ

جديد للباح������ث �لدكتور »حممد رقية« حتت 

لغ������از«. يق������ع �لكتاب يف  عن������و�ن »كوكب �الأ

/220/ �سفحة من �لقطع �لو�سط. �سّم بني 

طّياته: �لكثري من �لق�س������ايا �لعلمية، يظهر 

موقع كوكبنا �لذي ي�سكل ذروة يف هذ� �لكون 

�لو��سع.

ام���راأة م���ن زهر اليا�شمني: �س������در عن 

د�ر �إنانا للطباعة و�لن�رض بدم�سق. جمموعة 

ديبة �ل�س������اعرة »غ������ادة فطوم«  �س������عرية لالأ

أة من زهر �ليا�س������مني«.  حتت عن������و�ن: »�مر�

�ملجموع������ة هي �لتا�س������عة �س������من �ل�سل�س������لة 

�ل�سعرية �لتي ت�سدرها �لد�ر. تقع �ملجموعة 

يف /116/�سفحة من �لقطع �لو�سط. نختار 

أة من زهر  من �ملجموعة من ق�س������يدة )�مر�

�ليا�سمني( �ملقطع �لتايل:

جئتك اأقطف من حدود الكون
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بذور روحي..

�شكل مدنًا واأمللم خيوط الفجر لأ

مل تولد بعد

واأعيد.. اأعيد تكوين احلياة..

❁    ❁    ❁

تكرمي ال�شاعر نذير العظمة

برعاية �لدكتور ريا�س نع�س������ان �آغا وزير 

�لثقاف������ة، �أقام �حتاد �لكت������اب �لعرب حفاًل 

تكرميياً لل�س������اعر �لدكتور نذير �لعظمة يف 

�س������د �لوطنية، و�أكد �لدكتور ح�سني  مكتبة �الأ

جمعة رئي�س �حت������اد �لكتاب �لعرب يف كلمة 

ألقيت بالنيابة عنه ب�س������بب �س������فره �أن نذير  �

�لعظمة ميتلك وعياً �س������عرياً خا�س������اً لتاريخ 

�أمته وق�ساياه، و�أ�ساف �أن �جلملة �ل�سعرية 

عند �لعظمة حال������ة و�عية للحدث و�ملوقف 

�س������طورة خلدمة  كما جن������ده يف توظيفه لالأ

مة. ق�سايا �الأ

وقال رئي�������س �حتاد �لكت������اب: كان نذير 

�لعظمة مينع �للغة �ل�س������عرية وعياً باأحد�ث 

مة منطلقاً من فهمه للو�قع ب�س������كل معمق  �الأ

ومدرو�������س، �أما �لدكتور عل������ي �لقيم معاون 

أ�س������ار �إىل مكانة �لعظمة  وزير �لثقافة فقد �

دبية لي�س يف �سورية فح�سب بل يف حركة  �الأ

�لتجديد �لعرب������ي وق������ال: �إن نذير �لعظمة 

�س������اعر ومفك������ر و�أديب وباح وله �إ�س������هامات 

عديدة يف �ل�سعر و�مل�رضح و�لرو�ية و�لبحوث 

و�لدر��سات وهو كطائر �لعنقاء �لذي ينتف�س 

من رماده ليقول كلمته.

دباء  أنه من �ل�سعر�ء و�الأ و�أ�س������اف �لقيم �

�سهاماتهم  �لذين مل ياأخذو� حقهم بالقيا�س الأ

دبي������ة و�لنقدية  عل������ى خمتل������ف �ل�س������عد �الأ

و�لفكرية، وتاأتي هذه �لندوة لتعطيه بع�س������اً 

من هذ� �حلق.

ألقيت يف �حلفل جمموعة من �لدر��سات  و�

دبية حول تاجات نذير �لعظمة  �لنقدي������ة و�الأ

قدمها �لرو�ئ������ي حممد �إبر�هي������م و�لدكتور 

مرو�ن فار�س من لبنان و�لدكتور ر�تب �سكر 

�لدكتور نز�ر بريك هنيدي وعالء �لدين عبد 

�ملوىل وغ�سان كال�س وعبد �لقادر �حل�سني 

ديب �ملكرم كلمة �سكر فيها �حتاد  ألقى �الأ ثم �

�لكتاب �لعرب و�ملتحدثني.

كت������ب �لعظمة يف �لعدي������د من �ملجاالت 

دبية و�لنقدية وله نحو خم�سني كتاباً منها  �الأ

12 ديو�ناً مطبوعاً �إ�سافة �إىل 5 م�رضحيات 
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وثالثة كتب نقدية هي �سفر �لعنقاء و�ملعر�ج 

و�لرمز �ل�س������ويف وبدر �ساكر �ل�سياب و�ديث 

�س������يتويل كما �أ�س������در رو�يتني هما �ل�س������يخ 

ومغ������ارة �ل������دم و�أور�ق ع������ارف �لدم�س������قي 

ومن م�رضحيات������ه �أوروك تبحث عن قلقام�س 

ندل�سي وطائر �ل�سمرمر ودروع  و�س������يزيف �الأ

�مرئ �لقي�س و�ملر�يا.

ولد نذير �لعظمة يف �سمق 1930 وتخرج 

من جامعتها عام 1954 وبعد �سفره و�إقامته 

يف لبنان �لتحق مبجلة �س������عر و�أ�س������بح �أحد 

رو�د �حلد�ثة يف �ل�س������عر �لعربي نال درجة 

نكليزي م������ن جامعة  دب �الإ �ملاج�س������تري ب������االأ

دب من  بورتالن������د و�لدكتور�ه يف فل�س������فة �الأ

جامعة �نديانا بلومنغتون.
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و�شاط الثقافية والفنية، يف الوطن العربي، يف الثالث  حتتفل االأ

من اأيار من كل عام بذكرى رحيل املو�شيقار الكبري حممد عبد الوهاب، 

هذا الفنان الذي ما زال –حتى اليوم- حّيًا، م�رسقًا، متاألقًا ب�شوته 

واأحلانه ومو�شيقاه واأعماله اخلالدة، و�شيظل ل�شنوات طويلة مرتبعًا 

يف قلوب اأجيال واأجيال من ع�شاق فّنه اخلالد، وكنوزه الرائعة التي 

يام وال�شنوات. يزداد بريقها وتاألقها مع مرور االأ

مو�ســيقار اجليلـــني
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لقاب التي اأطلقت على هذا الفنان العمالق مثل: كثرية هي االأ

ال��ن��ي��ل- مو�شيقار اجليلني-  م��ط��رب  ال�����رسق-  ك���روان  امل��ج��ددي��ن-  زع��ي��م 

البالتينية- حامل قالدة اجلمهورية-  اال�شطوانة  اللواء- �شاحب  الدكتور- 

والنيل ودعاء  والكرنك  ال�شبا واجلمال-  اال�شتحقاق.. مطرب  و�شام  حامل 

ال�رسق وكليوباترا واجلندول وحياتي اإنت وعا�شق الروح ووردة احلب ال�شايف 

اأغنياته  جن��اح  رافقت  التي  الت�شميات  من  وغريها  اخل��ي��ال..  زاده  وم�شافر 

بدقة  املنتقاة  اجلميلة  الكلمة  بني  جمعت  التي  الرائعة  الفنية  واأعماله 

داء الذي ال ي�شاهيه  �رسة، واالأ وعناية و�شفافية، وبني حالوة اللحن وروعته االآ

حالوة وال طالوة على امتداد قرن من الزمن.

– حممد عبد الوهاب رحل عن عاملنا يف عام 1991، ولكنه ما زال معنا 

حتى اليوم- من خالل اأحلانه القدمية، واجلديدة، التي ت�رسف على اإ�شدارها 

�شنويًا، زوجته ال�شيدة نهلة القد�شي، وكاأنه كان يعد ملثل هذه املنا�شبة، فرتك 

جمموعة كبرية من الكنوز التي مل تر النور يف حياته، لتكون معنا بعد رحيله، 

نه عرف كيف ينطلق بها  �شواهد على فّنه اخلالد واأعماله التي ال ت�شيخ، الأ

يف عامل الفن الرحيب، وكيف يقدمها يف قوالب فنية متجددة فيها الكثري من 

االبتكار والتطوير.

عمال غريه ب�شكل ممتاز، ليعرف املكانة  كان حممد عبد الوهاب ي�شتمع الأ

اأقواله  من  مقتطفات  اإىل  ن�شري  اأن  املنا�شب  من  وجن��د  اإليها،  و�شلوا  التي 

املاأثورة:

تفكريها،  �شلوكها حمل  كان  لها،  �شفة الزمة  االح��رتام  تعترب  كلثوم  اأم   •
تن�شت  ومتى  تتكلم،  متى  تعرف  كانت  لها،  ت�رسف  كل  يف  تفكر  كانت  اأي 
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غنية التي  ومتى ت�شكت، وكانت حترتم فنها، وحترتم �شوتها، وحترتم كلمات االأ

ت�شدو بها، واللحن الذي �شاغ الكلمات، ثم هي اأواًل واأخريًا  حترتم جمهورها 

وتطلب منه اأن يحرتم اأداءها ووقفتها اأمامه.

اأم  اإليه  و�شلت  فيما  ول  االأ الف�شل  �شاحب  هو  الق�شبجي  حممد  اإن   •
كلثوم، فلي�ش اأنا اأو غريي من رفعها اإىل امل�شتوى الكبري الذي و�شلت اإىل قمته، 

بل هو حممد الق�شبجي الذي خلع عنها العقال واألب�شها ثوب الع�رس..

نه  • عبد احلليم حافظ، مطرب ناجح، ا�شتاأثر بقلوب كل من �شمعوه، الأ
كان فنانًا ملتزمًا يحرتم نف�شه وفّنه ويتحرك دائمًا يف االجتاه ال�شليم، ولهذا 

واأ�شدقاء له  اإىل مهادنني  ف�شل احلا�شدون يف وقف تقدمه الفني، وحتولوا 

مب�شي الوقت.

طر�ش، �شديقي وزميلي، له �شماته اخلا�شة وجماهريه الكبرية..  • فريد االأ
اإنه رجل كبري وحمرتم ي�شهد له بالتجديد وااللتزام.

• وردة يف نظره –فعاًل وردة- ولكن يف يد من يحافظ عليها وي�شقيها مبا 
يكفيها من اأحلان ذات طابع خا�ش ب�شوتها.

• فايزة اأحمد، اأجمل �شوت هبط على م�رس من خارجها.. هي خري من 
ن �شوتها، واخللفية املو�شيقية التي تتمتع بها  يوؤدي اأحلاين من املطربات، الأ

ميكن ا�شتخدامها مع اللحن يف اإطراب النا�ش.

• جناة ال�شغرية، لها �شاأن يف دنيا الطرب، حلنت لها اأدوارًا �شعبة، ال ميكن 
اأغانيها،  واأحلى  حامل  �شوت  ذات  هي  النجاح،  هذا  مبثل  توؤديها  اأن  لغريها 

الكالم احلامل.

نها –رحمها اهلل-  • تعاملت مع اأ�شمهان، ولكن تعاملي مل يدم طوياًل، الأ
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خر، واعترب �شوتها اأغلى واأجمل �شوت اأر�شتقراطي  انتقلت فجاأة اإىل العامل االآ

�شدا يف الوطن العربي.

واأحببناه  ال�شام،  اأه��ل  اأحبه  مالئكي،  ال�شماء..  من  �شوت  لها  ف��ريوز،   •
�شوتها، حالوة  املقاطع، حالوة  ق�شري  العربي،  الغناء  �شيدة  وهي  م�رس،  يف 

مركزة..

ر�شني اجلملة،  فهو  ال�رسقية،  روحنا  يعك�ش  ال�شنباطي، ملحن  ريا�ش   •
يجرب امل�شتمع على احرتام ما يقدمه، وهو كمطرب له نربة جميلة تطرب اأكرث 

من كثري من مطربينا.
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